
Pág.  7

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

RMVALE, SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022 N.º 4.020R$ 1,50ANO 28

Pacientes faltosos 
prejudicam mutirões 
de exames na saúde 
de Cachoeita Paulista
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Apesar de atender um pe-
dido popular de reforço nos 
atendimentos da saúde públi-
ca, a falta dos pacientes segue 
confrontando as ações. Com 
mais de 50% de absenteísmo 
em mutirão de exames car-
diológicos, Cachoeira Paulista 
deve insistir em nova edição 

para reduzir fila de espera, 
neste mês.

Realizado no último sábado 
(26), o mutirão de eletro-
cardiograma disponibilizou 
sessenta vagas. Com uma de-
manda de aproximadamente 
trezentos pacientes aguardan-
do pelo procedimento, a regu-

lação da secretaria de Saúde 
priorizou os casos de maior 
urgência para o atendimento. 
Mesmo com a necessidade, 32 
pessoas não compareceram. 
O secretário de Saúde, Rafael 
Franco, destacou que todos fo-
ram contatados previamente, 
e para não perderem as vagas, 

os profissionais ligaram para 
os pacientes seguintes da fila 
para aproveitar a oportuni-
dade. No total, 45 fizeram o 
exame. Para serem justos com 
os que aguardam pelo serviço, 
os faltosos foram destinados 
ao final da fila.

Município cobra comparecimento após mais de 50% de ausências; 
transferência para o final da fila é punição para o absenteísmo

Processante acata relatório 
e investigação contra Celão é 
mantida na Câmara de Guará

A Comissão Processante 
acatou o parecer e, de 
forma unânime, decidiu 
dar continuidade às inves-
tigações contra o vereador 
de Guaratinguetá Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD). 
Ele é alvo de denúncia 
protocolada no início de 
fevereiro, sobre possível ir-
regularidade em contratos 

da Casa. Na terça-feira (30), 
o presidente da Comissão, 
Nei Carteiro (MDB), confir-
mou que tanto o investiga-
do como as testemunhas 
serão convidadas a depor. 
Segundo Nei, as oitivas vão 
ocorrer de acordo com a 
disponibilidade de cada 
testemunha.
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Observado por Dani Dias e Vantuir, o presidente da comissão, Nei Carteiro, fala à imprensa sobre processo

Foto: Leandro Oliveira

Ubatuba espera 
tarifa ambiental 
para o segundo 
semestre

A Prefeitura de Ubatuba re-
velou que pretende iniciar em 
julho a fase de testes do sistema 
de cobrança da TPA (Taxa de 
Preservação Ambiental), que 
será imposta aos visitantes. A 
criação da tarifa busca captar 
recursos para que o Municí-
pio consiga arcar com o au-
mento de gastos com serviços 
básicos durante a temporada 
turística de Verão.
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Após promover um investi-
mento de R$ 297 mil, a Pre-
feitura de Cruzeiro avançou 
nesta semana para a fase final 
da reforma do prédio que 
passará a abrigar a creche 
municipal Maria Aparecida 
Soares Carvalho (Dona Lili), 
no bairro Lagoa Dourada. A 
readequação do imóvel pos-
sibilitará que a unidade de 
ensino quase triplique o nú-
mero de crianças atendidas. 

Utilizado até 2020 para 
o funcionamento da escola 
municipal Professor Joaquim 
de Paula Guimarães, o prédio 

Cruzeiro avança em 
reforma de prédio para 
ampliar vagas de creche

na rua João Leite da Silva, que 
receberá a creche Dona Lili a 
partir de abril deste ano, teve 
sua reforma iniciada em 6 de 
dezembro de 2021.  Atualmen-
te, a creche Dona Lili funciona 
em um imóvel na rua Padre 
Natal de Rosas, também no 
Lagoa Dourada, e possui capa-
cidade para atender apenas 45 
alunos. A mudança da unidade 
de ensino infantil para o novo 
endereço possibilitará que o 
número de matriculados salte 
para 120, com um crescimento 
de 166%.
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Caraguá é condenada a pagar 
R$ 1,1 milhão à Praiamar

A rotineira queda de braço 
entre a Prefeitura de Caragua-
tatuba e a empresa de ônibus 
Praiamar, responsável pelo 
transporte público na cidade 
há três décadas, ganhou re-
centemente mais um capítulo. 
A Justiça ordenou, no último 
dia 18, que o Município pague 
R$ 1,1 milhão à concessionária 
por não ter efetuado o repasse 

A Prefeitura de Aparecida 
deve entregar na próxima 
semana os carnês do IPTU 
2022. O serviço será realizado 
por meio da agência dos Cor-

Prefeitura de Aparecida promete 
carnê do IPTU para início de abril

reios. Segundo o planejamento, 
os moradores que pagarem 
cota única terão desconto de 
10%, até 18 de abril.
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Com uso de câmeras do COI, 
Lorena tem fiscalização
de descarte irregular de lixo

Para tentar inibir os pontos 
de descarte irregular de lixo, 
a Prefeitura de Lorena está 
intensificando a fiscalização 
nos bairros. A principal no-
vidade é o uso das câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) na identificação de 
suspeitos para punição. Diante 

de registros de acúmulo indevi-
do de resíduos, as reclamações 
são constantes. Baseado em 
leis municipais, o Município 
busca aprimorar o trabalho, 
envolvendo mais pastas na 
procura por uma solução do 
problema.
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financeiro pelo serviço de 
transporte de passageiros com 
deficiência física ou mental. 
A decisão levou em conta 
uma lei municipal de 2006, 
que garantiu aos portadores 
de deficiência gratuidade no 
transporte público, com cus-
teio de passagens a ser pago à 
concessionária.
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Descarte de lixo incorreto em terreno de Lorena; fiscalização com o COI
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Dias depois de 
morte de jovem, 
Pinda implanta 
faixa elevada

Após o acidente fatal que 
vitimou a adolescente Ka-
milly Teodoro, de 17 anos, 
no domingo (27), a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
implantou faixa elevada 
na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. A medida 
visa garantir mais seguran-
ça para os moradores. O 
acidente ocorreu durante 
a noite do último domingo, 
quando a jovem tentava 
atravessar a via e foi atro-
pelada por um carro em alta 
velocidade.

Piquete ganha 
espaço no Mapa 
do Turismo 
Brasileiro 2022

Constando dez cidades da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), o Governo 
Federal divulgou na segunda-
-feira (28) a nova edição do 
Mapa do Turismo Brasileiro, 
que reúne os municípios que 
apostam no turismo como 
uma de suas principais es-
tratégias de desenvolvimento 
econômico. Contando com 
a inclusão de Piquete neste 
ano, a ferramenta também 
norteia os investimentos 
federais no setor.
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Ubatuba espera 
novos temporais 
após estragos
e deslizamentos
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Sylvio Ballerini

COMO O PRÓXIMO 
PRESIDENTE GOVERNARÁ 

O PAÍS?
Longe da discussão sucessória, o 

fantasma da Covid-19 – diminuição 
do número de mortos- e os reflexos 
do conflito na Ucrânia, o novo pre-
sidente deverá estar preparado para 
planejar o futuro do País.

Vocação que os dois candidatos, 
com maior intenção de votos, não 
demonstraram em seus governos.

A Instituição Fiscal Independen-
te, IFI, estima um déficit fiscal de 100 
bilhões de reais para o final do ano.

Com o aumento da arrecadação, 
via inflação e elevação dos preços das 
commodities, um caixa extra para o 
governo.

Um bom motivo para o equilíbrio 
fiscal.

Pura ilusão, tal caixa poderia ser 
mantido, a ordem, ganhar a eleição.

A luta do Bem contra o Mal.
O Bem é Bolsonaro. O Mal é o 

Lula.
Desconfie dos extremos!
Parece que é só o que restou para 

o eleitor!
O presidente Bolsonaro tem 

62% de rejeição na faixa de renda 
até 2 salários-mínimos e é preciso 
conquistá-los gastando em ações 
políticas sociais regionais. 

No eleitorado com mais de 2 
salários-mínimos empata com Lula.

Pura ilusão achar que o presidente 
Bolsonaro irá economizar.

Por outro lado, o ministro Paulo 
Guedes deixou de ser o guardião do 
nosso orçamento permitindo rombos 
e buracos com interesse eleitoral.

Com o domínio do Centrão al-
guns ficarão com pouco e muitos 
com tudo!

O próximo presidente, não sendo 
Bolsonaro, irá encontrar um Estado 
brasileiro desconstruído diante do 
desaparelhamento de instituições 
em um regime conflituoso do Estado 
contra o Estado, como IBAMA, Polí-
tica Federal, Ministério da Educação, 
Procuradoria Geral da República e 
por aí vai.

O próximo terá que reconstruir 
o que poderá ocasionar um outro 
aparelhamento sobre um novo pen-
samento político.

Um passo atrás!
Se Lula for o eleito, segundo suas 

declarações, será danoso para o país.
O teto de gastos será revogado, a 

privatização da Eletrobrás cancelada, 
a volta da Matriz Econômica que 

destruiu o Plano Real (acabou com 
50 anos de inflação), a política de 
preços será revista (comprar petróleo 
em dólar e vender gasolina em real), 
a volta da contribuição sindical, 
revogar a Reforma da Previdência e 
vai por ai!

A queda de confiança, a fuga de 
capitais, a alta da inflação, do dólar, 
provocaria a manutenção do alto 
índice de desemprego, queda da po-
pularidade, o povo nas ruas!

Por outro lado, a defesa de suas 
ideias pode ser uma estratégia para 
manter a sua base de apoio, mas que 
sinalizará um caminho oposto o que 
assustará os investidores estrangei-
ros e o eleitorado mais educado que 
poderá simpatizar com o  opositor.

Na hipótese de o Congresso Na-
cional rejeitar estas ideias (velhas) 
o simples fato da proposição assus-
tará a classe política e o desastre é 
garantido.

No governo do partido dos tra-
balhadores -Lula e Dilma-, preocu-
pados com os mais pobres, forneceu 
500 bilhões de subsídios, através 

da redução de juros e empréstimos 
do BNDES que não passaram pela 
aprovação do Congresso Nacional. 

Um fato difícil de ser contradi-
tado.

Em 2019, 1% mais rico pos-
suía 25% da renda nacional, cifra 
comparável a países produtores de 
petróleo.

Após o governo do partido dos 
trabalhadores, 1,4 milhão de pesso-
as dispunha de renda equivalente a 
102 milhões de pessoas (50% mais 
pobres), ou seja, concentrou signi-
ficativamente na mão da população 
mais rica.

O Bolsa Família representava 30 
bilhões de reais.

Lula terá que explicar se for 
arguido!

Diante de tantas incertezas quanto 
as propostas dos atuais candidatos, 
com maior intenção de votos, a 
situação econômica e financeira do 
país não é das mais tranquilas e com 
soluções de médio e longo prazo.

Apesar da formação dos grupos 
de apoio, dos dois pretensos candida-
tos, a estabilidade política não estará 
garantida.

Inflação, desemprego, alta da 
gasolina, dólar, dívida fiscal, insta-
bilidade internacional, sem reformas, 
povo nas ruas, dá impeachment (para 
ambos).

O Centrão decide!

 A queda de confiança, a fuga 
de capitais, a alta da inflação 

e do dólar, provocaria a 
manutenção do alto índice de 

desemprego, queda da 
popularidade, o povo nas ruas!

“O Brasil tem a 
característica de ser o 

responsável por mais de 90% 
dos próprios problemas”

Murilo Aragão, cientista político

Política a conta-gotas...
O último, apague a luz...

Quem diria que o PSDB de 
Guará, que já foi alvo de disputa 
por espaço interno e rejeição de al-
gumas filiações 
há exatos dois 
anos, se tornaria 
'casa vazia' pró-
ximo as eleições 
de 2 de outubro. 
Comenta-se que 
boa par te  da 
cúpula tradicio-
nal do partido 
acompanhou a migração de Edson 
Riccomi, Cesinha Zangrande e ou-
tros tucanos para o Republicanos, do 
pré-candidato ao governo do Estado 
Tarciso Gomes de Freitas, com total 
apoio de Bolsonaro.

Projeto 2024
É voz corrente entre os bem infor-

mados de Guará que a repaginação 
do Republicanos com os ex-tucanos 
a bordo coloca o partido entre os 
mais estruturados para a próxima 
‘temporada de caça aos votos’ em 
2024. Outros partidos seguem a 
mesma linha, como o PSD de Junior 
Filippo e seu fiel elenco; o MDB de 
Fabrício Dias e Marcelo da Santa 
Causa; também o PL de Regis Ya-
sumura com Arilson Santos e Marco 
Evangelista. E podendo surgir ou-
tros, vale destaque para o PSB, que 
voltou ser presidido por de Daniel 
Vieira, e que traz em seu elenco 
Miguel Sampaio, João Vaz e outros 
produtores de votos. Falam ainda que 
o PSC, de Marcio Almeida – atual 
partido do prefeito Marcus Soliva, 
poderá ser a base do futuro vice de 
um dos prefeituráveis citados a cima.

Resposta educacional
O prefeito Sylvio Ballerini deve 

enviar à Câmara, nos próximos dias, 
o projeto que eleva o salários dos 
professores de Lorena ao piso nacio-
nal, estabeleci-
do recentemente 
pelo presidente 
Jair Bolsonaro. 
O benefício está 
sendo aguarda-
do pelos educa-
dores e já conta 
com apoio no 
Legislativo para 
votação imediata. Sylvinho também 
analisa uma moção de apelo de seu 
próprio líder no Legislativo, Mau-
rinho Fradique, que pede reajuste 
especial aos eletricistas e pintores 
da Prefeitura.

Cultura & isenção
E se depender dos vereadores 

Fabio Matos e Fabio Longuinho, 
quer dizer, do projeto aprovado na 
sessão desta semana, empresas de 
Lorena, se investirem nos projetos 
culturais da cidade, receberão isen-
ções fiscais. O projeto de lei que 
deverá passar pelo crivo do jurídico 
da Prefeitura, para analisar vícios de 
iniciativa e inconstitucionalidade, 
teve a simpatia pessoal do prefeito 
Sylvio Ballerini, segundo o pessoal 
do Gabinete, porque vai atender e 
incentivar a Cultura local.

Empurrômetro
Parece que a novela de algumas 

CEI’s instauradas na Câmara de 
Lorena, com finalidades suspeitas, 
terão suas conclusões postergadas. 
Na sessão desta semana, CEI que 
investiga o direcionamento de 
recursos federais no período da 
pandemia e, a outra, que busca es-
pecular valores direcionados à Santa 
Casa – na administração passada, 
receberam um ‘empurrômetro’ de 
mais 180 dias pela frente. Já a do 
‘voto fantasma’, que atormenta o 
vereador Careca da Locadora como 
o protagonista da façanha, deve cair 
no plenário nos próximos dias.

Edson Riccomi

Se as apostas no mercadão de Pinda é de que o próximo prefeito deva ter 
passado pelo Legislativo, a exemplo do próprio Dr. Isael Domingues, pelo 
menos quatro nomes surgem na memória recente dos eleitores: o atual vice 
Ricardo Piorino, o sindicalista Herivelton Vela, o ausente da temporada Rafael 
Goffi e o habilidoso Norbertinho Moraes. Os especuladores projetam também os 
graduados a coadjuvantes, ou seja, com aproveitamento para vice: Luiz Carlos 
– o Cal, Magrão e Cebola. Na última semana, Norbertinho, em participação 
ao Atos no Rádio, admitiu aproveitar todas as oportunidades para chegar ao 
Executivo, inclusive passando pela presidência da Câmara, desde que tenha 
consenso e apoio nos cenários da vida pública.

Costura fina

Em participação ao Atos no Rádio, Norbertinho fala sobre eleições em Pinda

Não convidem para...
...a mesma picanha – os vereado-

res Beto Pereira e Bruno Camargo, 
mesmo que o churrasqueiro seja o 
próprio prefeito Sylvio Ballerini, 
acostumado em apagar incêndios 
entre seus ‘pupilos’ que gravitam em 
torno de sua administração...

Perguntar não ofende
Procede os comentários que para 

aprovar as contas do ex-prefeito de 
Cachoeira Paulista – na contramão 
do parecer do Tribunal pela rejeição 
– está valendo até emenda parlamen-
tar para suavizar vereador, romance, 
viagens à Capital Federal, presentes 
e muito mai$$$? Tem gente que 
não sabe se denomina a operação 
de convencimento de ‘vale tudo’ 
ou ‘vale muito’!!! Com a palavra o 
presidente, que por sinal, vota tam-
bém... Contra ou a favor? 

Reconhecimento federal
O prefeito Romulo Kazimierz 

– o Rominho, está comemorando 
a inserção de Piquete no Mapa do 
Turismo Federal, que colocará o 
município na rota das políticas pú-
blicas e recursos do Ministério do 
Turismo. Com isso, a cidade estará 
aberta a receber investimentos do 
setor privado. Para Rominho, se a 
União reconheceu o potencial de 
Piquete, ficará mais fácil a conquista 
do MIT – Município de Interesse 
Turístico do Estado.

Pacotão do Isael
Entre as idas e vindas a Brasília, 

o prefeito Isael Domingues anunciou 
esta semana investimento de R$ 1,2 
milhão para revitalizar duas praças 
públicas e dois ginásios esportivos 
do município. O pacotão inclui as 
Praças Elvira Moreira – em frente 
à APAE, no bairro do Crispim, a 
Dr. Cícero da Silva Prado, da Vila 
São Benedito, também os ginásios 
esportivos João do Pulo e do Zito, 
em Moreira César. O recurso veio do 
Governo Federal, através da Plata-
forma + Brasil. Pelo que se ouve na 
maioria dos pontos de encontros de 
Pinda, Dr. Isael prometeu a moder-
nização dos espaços públicos e vem 
cumprindo, tornando-os mais atrati-
vos e seguros para a comunidade.

Rolando a economia
Visando extrair recursos de 

onde for possível para melhorar a 
economia da cidade, o Congresso 
Estadual de Municípios, ocorrido 

esta semana em Campos do Jordão, 
foi alvo do prefeito Isael Domin-

gues e seu ‘pelotão de elite’. Com 
o vereador Gilson Nagrin, ele 
interagiu com lideranças políticas 
e gestores, e com Marco Vinholi, 
acertou ações do Estado para o 
município. A boa notícia veio tam-
bém do Turismo, onde está previsto 
R$ 71 milhões em projetos para 
250 cidades beneficiadas, e que 
Pindamonhangaba fará parte desta 
iniciativa.

Balcão de empregos
Circulou pelos balcões mais 

movimentados de Cruzeiro que o 
secretário Zé Rogério é o mais co-
mentado da administração Thales 
Gabriel, principalmente quando o 
assunto é empregabilidade. Parece 
que ele foi a porta da esperança para 
muitos que buscaram um encaixe 
temporário nas oportunidades que 
a administração abriu...

Nova performance
Quem também está bem co-

mentado nas principais rodas de 
Cruzeiro, é o Kleber Silveira – do 
Saae. Observaram que após um 
breve período de discrição pública, 
ele retornou com discurso mais 
confiante e incisivo, ostentando as 
obras e projetos do prefeito Thales 
Gabriel. Para o oposição, que tenta 
juntar o que sobrou do grupão das 
eleições de 2020, é mais uma tragé-
dia anunciada para 2024. Perguntem 
ao Sergio Antonio!!!

Insegurança ou intimidação?
A Câmara de Guará voltou a ser 

assunto nas rodas políticas e cafezi-
nhos da cidade, esta semana. Nem a 
votação do reajuste dos servidores 
da Prefeitura reuniu plateia com a 
sessão da última terça, que marcou 
o retorno da Pop Star ao plenário, 
após o ‘mal súbito ou pileque’ da 
semana retrasada. A dúvida decor-
rente é sobre um pequeno grupo 
feminino posicionado na plateia, 
exibindo cartazes de apoio à ve-
readora. As opiniões no mercado 
político se dividem entre a provável 
insegurança da parlamentar, ou 
tentativa de intimidação aos cole-
gas, como antídoto contra alguma 
medida punitiva, caso o atestado 
médico não cole...

Cargos & salários
Se para avançar um passo em Ca-

choeira, o prefeito tem de combinar 
com a Câmara, a aprovação dos 56 
cargos para reestruturar e equipe da 
Prefeitura foi um avanço. Talvez 
atraídos pela possibilidade de in-
dicações, os pupilos da motolândia 
fizeram coro com os governistas 
e disseram sim, com exceção de 
Agenor Todico e Thálitha Barbosa. 
Há quem aposte em frustrações, 
porque embora tendo os cargos ofi-
cializados, o prefeito não pretende 
contratar de imediato, devido a saú-
de financeira do município...

Marco Vinholi e Isael Domingues
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Com apoio do Estado, Canas avança na Saúde e iluminação pública

A Prefeitura de Canas 
firmou na tarde da quarta-
-feira (29) dois convênios 
com o Governo do Estado, 
que garantirão um recurso 
de R$ 948 mil para que o 
Município invista em me-
lhorias nas áreas da Saúde 
e de Infraestrutura Urbana. 
O montante será aplicado 
na construção de uma ESF 

Lucas Barbosa
Canas

(Estratégia de Saúde da 
Família) e na modernização 
de parte do sistema de ilu-
minação pública da cidade.

De acordo com a prefeita 
Silvana Zanin (PDT), o apoio 
estadual viabilizará a implan-
tação de uma ESF em frente à 
Câmara, no tradicional bairro 
São João. O aparelho público 
será erguido por meio de um 
investimento de R$ 888 mil, 
sendo R$ 835 mil provenien-
tes do Estado e R$ 53 mil de 
contrapartida municipal.

O Executivo destacou que 
o funcionamento da ESF 
será um importante refor-
ço para o atendimento das 
famílias da cidade, que atu-
almente conta com apenas 
uma UBS (Unidade Básica 
de Saúde).

Segundo a secretaria de 
Obras e Planejamento, o 
processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pela 
construção da unidade deve-
rá ser concluído em até 45 

dias. Assim que iniciado, o 
serviço deverá ser finalizado 
em um prazo de até um ano.

Na área da Infraestru-
tura Urbana, o Município 
conquistou um recurso 
estadual de R$ 50 mil, pro-
veniente de uma emenda 
parlamentar do deputado 
estadual, Sargento Rubens 
Neri (Patriota), que havia 
sido solicitada pelo vere-
ador de Canas, Ernani da 
Silva, o Nando (PDT).

Somada a uma contrapar-

tida municipal de R$ 10 mil, 
a verba estadual possibilita-
rá a substituição de trinta 
luminárias, distribuídas pela 
Rua do Meio, no Centro, e 
pela avenida Renato Zanin, 
no Polo Empresarial. De 
acordo com a Prefeitura, 
serão implantadas lâmpadas 
de led no lugar das de vapor 
de sódio.

Um dos responsáveis pelo 
planejamento das obras, 
Gabriel Nahime, explicou 
detalhes técnicos e destacou 

Município é contemplado com quase R$ 1 milhão; 88% do recurso estadual será investido em construção de posto do ESF

Município cobra comparecimento; final da fila é punição após alto índice de absenteísmo

Um dos atendimentos realizados no mutirão do último sábado; nova ação em abril e fim da fila para faltosos

Observado por Dani Dias e Vantuir, o presidente da comissão, Nei Carteiro, fala à imprensa sobre processo

a importância das melhorias 
que serão viabilizadas com o 
apoio estadual. “Além de ga-
rantir uma maior economia 
aos cofres municipais, a mo-
dernização das luminárias 
tornará as vias mais bem 
iluminadas, contribuindo 
para a prevenção de crimes 
e acidentes de trânsito. Em 
relação à ESF, ela ampliará 
nossa estrutura de Saúde, 
aumentando a oferta de 
consultas e de diversos 
procedimentos”.

Foto: Reprodução PMCP

Mutirão em Cachoeira tem 32 faltas, 
e Prefeitura projeta novos exames

Apesar de atender um pe-
dido popular de reforço 
nos atendimentos da saúde 
pública, a falta dos pacien-
tes segue confrontando as 
ações. Com mais de 50% de 
absenteísmo em mutirão de 
exames cardiológicos, Cacho-
eira Paulista deve insistir em 
nova edição para reduzir fila 
de espera, neste mês.

Realizado no último sábado 
(26), o mutirão de eletro-
cardiograma disponibilizou 
sessenta vagas. Com uma de-
manda de aproximadamente 
trezentos pacientes aguar-
dando pelo procedimento, 
a regulação da secretaria 
de Saúde priorizou os casos 
de maior urgência para o 
atendimento. Mesmo com a 
necessidade, 32 pessoas não 
compareceram. 

O secretário de Saúde, 
Rafael Franco, destacou que 
todos foram contatados pre-
viamente, e para não perde-
rem as vagas, os profissionais 
ligaram para os pacientes se-
guintes da fila para aprovei-
tar a oportunidade. No total, 
45 fizeram o exame. “Somos 
cobrados diariamente em 
relação à demora de alguns 
exames, e quando consegui-

mos realizar mutirões tão 
importantes quanto a esse, 
é imprescindível que os mo-
radores também nos ajudem 
e compareçam para que seja 
realizado, pois é do interesse 
do próprio paciente”, frisou.

Ainda de acordo com o che-
fe da pasta, para serem justos 
com os que aguardam pelo 
serviço, os faltosos foram 
destinados ao final da fila.  

A Prefeitura tem preparado 
novas ações. Para abril, há a 
programação de outro mu-
tirão de eletrocardiograma, 
com mais sessenta vagas, 
mas ainda sem data definida. 
Outra especialidade que deve 
ter os serviços intensificados, 
em maio, é na área de oftal-
mologia.

Franco ressaltou que até 
o momento, os trabalhos 
foram realizados com mão 
de obra própria, sem onerar 
o Município. Para o mutirão 
oftalmológico, seguem em 
estudo, além da real deman-
da, o impacto financeiro 
para a contratação de uma 
terceirizada. “Existem deter-
minadas especialidades de 
oftalmologia como o exame 
de catarata... esse serviço não 
conseguimos ofertar na rede 
pública”.

De acordo com o secretário, 
outras demandas devem ser 
contempladas ainda este ano.

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Vereador é investigado por contratos; testemunhas devem ser ouvidas nas próximas semanas

Processante acata relatório e investigação 
contra Celão é mantida na Câmara de Guará

A Comissão Processante 
acatou o parecer e, de forma 
unânime, decidiu dar con-
tinuidade às investigações 
contra o vereador de Guara-
tinguetá Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD). Ele é alvo de 
denúncia protocolada no início 
de fevereiro, sobre possível 
irregularidade em contratos 
da Casa. Na terça-feira (30), o 
presidente da Comissão, Nei 
Carteiro (MDB), confirmou que 
tanto o investigado como as 
testemunhas serão convidadas 
a depor.

Segundo Nei, as oitivas vão 
ocorrer de acordo com a 
disponibilidade de cada tes-
temunha. A expectativa é que 
as sessões e audiências com 
os envolvidos sejam abertas 
ao público e transmitidas 
pelos canais de comunicação 
da Câmara, como ocorrem as 
sessões plenárias e especiais. 
“Toda transparência, como 
acontece na sessão, vão ser 
feitas essas oitivas”, detalhou.

Ainda de acordo com o 
presidente da Comissão, será 
dada ampla defesa a Celão, 
com a possibilidade de que o 
corpo jurídico do vereador in-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

vestigado abra e feche a série 
de oitivas. As datas e horários 
ainda não foram confirmados 
pela Processante.

A comissão já está com 
tempo correndo para ouvir 
o vereador denunciado e 

as testemunhas de defesa e 
acusação. O denunciante, Gil-
berto Cabett, que protocolou 
a denúncia na Casa, também 
será convidado para prestar 
depoimento. A Processante 
contará com auxílio de funcio-

nários da Casa para secretariar 
as discussões.  

Sobre prazos, Nei Carteiro 
informou que os trabalhos 
serão conduzidos para que 
todos os citados possam ser 
ouvidos. “A gente pretende 

iniciar na próxima semana, 
então vai ser tudo definido, 
porque temos um prazo de 
noventa dias desde a notifica-
ção. Vamos ter que ajustar os 
dias e horários para que todos 
tenham seus direitos de falar”, 
concluiu.

Além da Câmara, Celão 
responde processo judicial 
que investiga as denúncias de 
crimes licitatórios. As práticas 
investigadas são referentes a 
2020, quando o vereador pre-
sidia o Legislativo e contratou 
uma empresa para sanitiza-
ção da sede e de um prédio 
de propriedade da Câmara. 
A apuração tem como foco, 
além de Celão, um ex-assessor, 
sócios da empresa investigada 
e servidores.

Rito – Após as oitivas, será 
apresentado um documento 
conduzido pelo vereador Van-
tuir Faria (MDB), eleito relator 
da Processante. Vantuir, Nei e 
Dani Dias (PSC), que também 
compõe a comissão, emitirão 
um parecer que será votado 
em plenário pelos outros oito 
vereadores.

A investigação será arquiva-
da se não houver oito votos a 
favor da penalização de Celão. 
Entre as penalizações possíveis 
está a cassação do mandato do 
investigado. 

Foto: Leandro Oliveira

Ubatuba planeja 
tarifa ambiental 
para o segundo 
semestre

A Prefeitura de Ubatuba 
revelou, no último dia 14, 
que pretende iniciar em 
julho a fase de testes do 
sistema de cobrança da 
TPA (Taxa de Preservação 
Ambiental), que será imposta 
aos visitantes. A criação da 
tarifa busca captar recursos 
para que o Município consi-
ga arcar com o aumento de 
gastos com serviços básicos 
durante a temporada turísti-
ca de Verão.

Proposta no fim de 2018 
pelo ex-prefeito Délcio Sato 
(PSD), a implantação da TPA 
está próxima de se tornar 
realidade, de acordo com 
a atual gestão municipal, 
comandada pela prefeita 
Flavia Pascoal (PL). Segundo 
a secretaria de Meio Ambien-
te de Ubatuba, o Consórcio 
TF Green, que administrará 
por vinte anos o sistema de 
cobrança, deve iniciar, até 
o fim de julho, a etapa de 
testes dos equipamentos que 
serão responsáveis pela lei-
tura das placas dos veículos 
que ingressarem na cidade. 
Os aparelhos fotossensores 
serão instalados nas três 
entradas de Ubatuba e nas 
divisas com Caraguatatuba e 
Paraty (RJ). As tarifas serão 
pagas através de um aplica-
tivo que será lançado pelo 
Consórcio TF Green.

Apesar de afirmar que 
ainda não é possível estipu-
lar a data que a cobrança 
entrará efetivamente em 
vigor, o Executivo confirmou 
que os valores se manterão 
os mesmos fixados pela lei, 
criada pela gestão de Sato, 
aprovada pela Câmara em 
17 de dezembro de 2019. 
Os preços variarão de acor-
do com a capacidade de 
ocupantes dos veículos que 
entrarem no município. Os 
proprietários de motoci-
cletas pagarão R$3, os de 
carros R$ 10 e os de micro-
-ônibus R$ 45. Os donos de 
vans desembolsarão R$ 30, 
enquanto os motoristas de 
ônibus terão a taxa de R$70. 
Em contrapartida, terão 
isenção da tarifa empresas 
prestadoras de serviços e 
os moradores de Ubatuba 
e demais cidades do Litoral 
Norte.

Segundo a secretaria de 
Meio Ambiente, a TPA foi a 
alternativa encontrada pelo 
Executivo para arrecadar re-
cursos que sejam suficientes 
para manter os serviços bási-
cos, como atendimento mé-
dico, limpeza urbana e nas 
praias, durante a temporada 
turística de Verão, quando 
cerca 750 mil visitantes 
passam pelo município.

Um levantamento da pasta 
sobre os impactos socioam-
bientais gerados pelo grande 
fluxo de turistas apontou 
que, somente entre dezem-
bro e janeiro, são recolhidas 
10.500 toneladas de lixo na 
cidade, o que corresponde 
a 25% do que é coletado 
durante todo o ano, que é 
de 42 mil toneladas.

Da Redação
Ubatuba
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Prefeitura de Caraguá é condenada a 
pagar mais de R$ 1 milhão à Praiamar
Empresa de ônibus, responsável pelo serviço de transporte público, acusa Prefeitura de não efetuar 
repasse do translado de deficientes; Munícipio deve recorrer ao Tribunal de Justiça para reverter

A Prefeitura de Aparecida 
deve entregar a partir da 
próxima semana os carnês do 
IPTU 2022 (Imposto Predial 
e Territorial Urbano). O ser-
viço será realizado por meio 
da agência dos Correios. De 
acordo com o planejamento 
municipal, os moradores que 

Da Redação 
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pagarem cota única terão 
desconto de 10%, até o dia 
18 de abril.

Além da opção do carnê 
físico, a administração dis-
ponibiliza o formato online 
por meio de boletos, que 
podem ser baixados pelo site 
aparecida.siltecnologia.com.
br/tbw/loginWeb.jsp.

Neste ano, o parcelamento 
pode ser dividido em até nove 
vezes, mas os contribuintes 

Ônibus da Praiamar durante serviço para atender a população; Prefeitura de Caraguatatuba é condenada a pagar por não repasse de dinheiro

Prefeitura de Aparecida 
promete entrega do carnê do 
IPTU para próxima semana

que optarem pela cota única 
tem o desconto de 10% do 
valor total do imposto. Ambas 
as opções devem ser pagas 
até o dia 18 de abril.

Para mais informações e 
em caso de problemas com 
o pagamento ou entrega 
dos carnês, a Prefeitura dis-
ponibiliza atendimento pelo 
telefone (12) 3104-4022 ou 
e-mail cadastroimobiliario@
aparecida.sp.gov.br.

Foto: Reprodução

A rotineira queda de braço 
entre a Prefeitura de Cara-
guatatuba e a empresa de 
ônibus Praiamar, responsá-
vel pelo transporte público 
na cidade há três décadas, 
ganhou recentemente mais 
um capítulo. A Justiça orde-
nou, no último dia 18, que 
o Município pague R$ 1,1 
milhão à concessionária por 
não ter efetuado o repasse 
financeiro pelo serviço de 
transporte de passageiros 
com deficiência física ou 
mental.

Proferida pelo juiz da 3ª 
Vara Cível da Comarca de 
Caraguatatuba, Alexandre 
Miura Iura, a decisão levou 
em conta uma lei municipal 
de 2006, que garantiu aos 
portadores de deficiência 
gratuidade no transporte 
público na cidade, sendo 
que o custeio de suas pas-
sagens deve ser pago à 
concessionária.  No fim de 
2021, a Praiamar ingressou 
com uma ação na Justiça de-
nunciando que não recebeu 
os repasses municipais pelo 
serviço referentes a dezem-
bro de 2016 e ao período de 
fevereiro de 2018 à junho 
de 2019.

Apesar da decisão da 3ª 
Vara Cível, a Prefeitura de 
Caraguatatuba pode entrar 

Da Redação
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com recurso no Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo pedindo a revisão do 
caso e da multa milionária.

Em nota oficial, a direção 
da Praiamar ressaltou que 
além das pendências men-
cionadas no processo, o 
governo de Aguilar Júnior 
(MDB) não efetuou os paga-
mentos de julho de 2019 à 
março de 2022 pelo serviço 
de transporte de passagei-
ros com deficiência.

De acordo com o advo-
gado da Praiamar, Rodrigo 
Voltarelli, apesar do entra-
ve, a empresa está disposta 
a melhorar sua relação com 
o Executivo. “Mesmo com 
o aumento do diesel e sem 
reajuste na tarifa há mais 
de seis anos, continuamos 
prestando da melhor forma 
o serviço de transporte para 
quem precisa. Queremos 
melhorar cada vez mais, 
no entanto, a parceria com 
o poder público é funda-
mental. Estamos abertos 
ao diálogo e a encontrar 
um caminho bom para os 
munícipes, a Prefeitura e 
nossa empresa”.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
um posicionamento sobre 
o caso, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Histórico – Não é de hoje 
que atritos vêm desgastan-
do o relacionamento entre 

a atual gestão municipal e 
a direção da Praiamar. Um 
decreto baixado por Agui-
lar Junior em 7 de abril do 
ano passado determinou a 
intervenção municipal no 
comando do transporte pú-
blico da cidade. Na ocasião, 

o Executivo justificou que 
desde 2017 vinha notifi-
cando e aplicando multas 
na empresa por não operar 
com sua frota completa de 
veículos, desrespeitar o nú-
mero necessário de linhas 
e promover de forma insu-

ficiente paradas em pontos 
durante as viagens. Outra 
acusação feita na época era 
que a terceirizada não estava 
respeitando os protocolos 
sanitários de higienização 
dos veículos em meio à pan-
demia de Covid-19.

Depois de quase seis me-
ses de intervenção munici-
pal, a Justiça de Caraguata-
tuba determinou em 20 de 
outubro do ano passado que 
o comando do transporte 
público fosse retomado pela 
Praiamar.

Visão panorâmica da região central de Aparecida; cidade inicia entrega de carnês para alavancar arrecadação

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Com câmeras do COI, Lorena intensifica 
fiscalização sobre descarte irregular de lixo

Para tentar inibir os pontos 
de descarte irregular de lixo, 
a Prefeitura de Lorena está 
intensificando a fiscalização 
nos bairros. A principal no-
vidade é o uso das câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) na identificação 
de suspeitos para punição. 

Diante de registros de acú-
mulo indevido de resíduos, as 
reclamações são constantes. 
Baseado em leis municipais, 
o Município busca aprimorar 
o trabalho, envolvendo mais 
pastas na procura por uma 
solução do problema.

Além das secretarias de 
Manutenção e Serviços Mu-
nicipais, responsáveis pela 
remoção dos montantes, e de 

Gabriel Mota
Lorena

Meio Ambiente, a Segurança 
Pública passou a participar 
monitorando as vias pelas 
câmeras do COI, atendendo 
denúncias de moradores. A 
Prefeitura divulga materiais 
de conscientização para re-
forçar a necessidade dos 
cuidados. 

“Além de ser inadequado 
(descarte irregular de lixo), 
traz problemas de saúde, 
traz diversos problemas para 
o munícipe. Então, através 
desse monitoramento, as 
informações vão chegando 
e nós, profissionais técnicos, 
intensificamos essas ações”, 
contou o secretário de Meio 
Ambiente de Lorena, Radamés 
Lázaro.

De acordo com o chefe da 
pasta, após a constatação da 
infração, a autor terá de pagar 
uma multa no valor aproxi-

mado de R$ 1,1 mil. Além do 
monitoramento por câmeras, 
a Prefeitura segue recebendo 
denúncias de moradores.

Além de exaltar a impor-
tância da utilização do COI, 
o secretário municipal de 
Segurança Pública, Alfredo 
Pereira, ressaltou que as 
denúncias são essenciais. 
“Se você ver um vizinho des-
cartando em local irregular, 
oriente essa pessoa ou tire 
foto. Essa denúncia também 
será usada como prova e, pos-
teriormente, (o denunciado) 
até ser multado”. 

Para fazer uma denúncia 
quanto ao descarte inade-
quado, o morador deve entrar 
em contato com a secretaria 
de Meio Ambiente pelo te-
lefone (12) 3157-2619 ou 
pelo e-mail semear@lorena.
sp.gov.br.Descarte de lixo incorreto em terreno baldio na Vila Passos; cidade intensifica fiscalização com auxílio do COI

Foto: Gabriel Mota

Trabalho de secretarias busca inibir e punir infratores na cidade; multa pode chegar a R$ 1,1 mil

Potim assina construção de sede da Prefeitura ainda em 2022

Potim deu um importante 
passo para ter uma nova 
sede da Prefeitura. A prefei-
ta Erica Soler (PL) assinou 
um contrato junto à Caixa 
Econômica Federal, no últi-
mo dia 25, para a liberação 
de R$ 5 milhões, que serão 
utilizados na construção. A 
verba vem do Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento).

O novo complexo deve 
abrigar setores como as 
secretarias de Saúde e de 
Assistência Social, além do 
Conselho Tutelar e o Procon 
(Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor).

Segundo a prefeita, o pro-

Marcelo Augustos dos Santos
Potim

jeto para abertura de licita-
ção está em fase final. “Pre-
tendemos abrir a licitação 
no mês de maio até junho, 
e começar as obras, que vão 
ter um tempo de duração 
de um ano a um ano meio”, 
informou Erica. Informou 
ainda que o financiamento 
será pago ao longo dos 
próximos dez anos, mas 
com dois anos de carência. 
“Quando a gente começar a 
pagar o empréstimo, a gente 
já vai ter saído do prédio 
que alugamos. Por ano, a 
gente paga R$ 580 mil de 
aluguel”.

O novo prédio será sus-
tentável, utilizando fontes 
limpas de energia, como 
a fotovoltaica, com uso da 
radiação solar para gerar 
eletricidade.

Caixa Econômica libera R$ 5 milhões para administração municipal; licitação para a obra está marcada para maio

Sede atual da prefeitura de Potim; espaço enfrenta problemas de infraestrutura e será substituído por novo prédio, com verba do Finisa

Foto: Marcelo A. dos Santos

Atendendo a uma antiga 
reivindicação dos morado-
res de Cruzeiro, a Prefeitura 
iniciou nesta quinta-feira 
a reforma do tradicional 
campo de futebol do bairro 
Vila Batista. Contando com 
um investimento estadual de 
aproximadamente R$ 420 
mil, a iniciativa busca propor-
cionar uma estruturada opção 
de lazer e contribuir para a 
revelação de novos talentos 
do esporte. 

De acordo com a secretaria 
de Esporte, Cultura, Lazer e 
Juventude (SEEC), a obra no 
espaço público consistirá na 
modernização do sistema de 
drenagem do campo; implan-
tação de um novo gramado; 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

construção de arquibancada 
para 160 espectadores; ins-
talação de alambrados e de 
refletores de iluminação. A 
expectativa da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos 
(SEOS) é que a reforma da área 
esportiva seja concluída em 
um prazo de até seis meses.

Segundo a atual gestão 
municipal, o recurso para a 
realização das melhorias é 
proveniente de uma emenda 
parlamentar encaminhada 
pelo deputado estadual André 
do Prado (PL). A destinação 
da verba foi solicitada pelo 
vereador de Cruzeiro, Nelson 
Pinheiro, o Gordo da Vila 
Batista (PL).

Através de sua página no 
Facebook, o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) 
apontou a importância do 
serviço de adequação e de 
modernização do espaço 
esportivo. “Essa ação nos 
enche de orgulho, já que o 
campo é utilizado por muitos 
moradores de Cruzeiro que 
sonhavam com a reforma. A 
ordem de serviço foi emitida 
essa semana, e a expectativa 
é de que os trabalhos durem 
180 dias. Em breve, podere-
mos acompanhar emocio-
nantes partidas de futebol 
em um campo totalmente 
reformado. Esporte é saúde, 
educação e vida”.

Cruzeiro inicia modernização de 
área esportiva com R$ 400 mil
Reforma de campo de futebol no bairro Vila Batista tem 
perspectiva da Prefeitura de conclusão em até seis meses
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Águas Piquete celebra 12 
anos de serviços prestados
Concessionária comemora avanços no sistema de abastecimento do município

Nesse 1º de abril, a Águas 
Piquete, pertencente ao Grupo 
Iguá Saneamento, comemorou 
12 anos de serviços prestados 
no município. Ao longo des-
se período a concessionária 
investiu em tecnologias para 
contribuir com a avanço no 
sistema de distribuição de água 
tratada, redução de perdas e 
preservação do meio ambiente.

De acordo com o diretor, 
Mateus Banaco, o recurso tec-
nológico é muito importante, 
mas sem a dedicação humana 
esses avanços não seriam pos-
síveis. “Estou muito contente 
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em comemorar mais um ano de 
operação, e quero agradecer o 
empenho e comprometimento 
de toda equipe que trabalha 
arduamente, todos os dias, para 
não deixar o sistema parar. 
Inclusive, durante o pico da 
pandemia de Covid 19, nossos 
guerreiros se mantiveram na 
linha de frente para garantir 
o abastecimento de água, bem 
tão essencial no combate ao 
vírus”, destacou Banaco. Atual-
mente a concessionária possui 
uma capacidade de tratar 
aproximadamente 30 litros 
por segundo de água, o que 
equivale a mais de 3 milhões 
de litros por dia, garantindo 
o abastecimento de 100% das 
residências urbanas. Para a 

diretora operacional, Mirian 
Guillen, a Águas Piquete está 
em constante evolução ope-
racional. “Iniciamos, nesse 
último mês, uma importante 
obra que vai a substituir cerca 
de 1.300 metros de trecho 
de adutora, investimentos de 
aproximadamente de R$ 650 
mil que irão contribuir na dis-
tribuição de água e aumento 
da segurança operacional de 
todo o sistema de abasteci-
mento”, disse Guillen. Outro 
setor que recebeu uma atenção 
especial foi o de clientes, que 
ganhou reforço com canais 
de comunicação digitais. A 
loja física está mais moderna 
e confortável, com atendentes 
capacitados para auxiliar as 
pessoas na utilização de todos 
os serviços. “A pouco tempo, 
modificamos o visual e descri-

Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2470- TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS E RAFAELY MARIANE SIQUEIRA 
MOTA. ELE, nacionalidade brasileira, eletricista, solteiro, nascido em no dia 07 de 
dezembro de 1986, residente e domiciliado Rua Itamaracá, no 170, Itaguaçu, casa 
02, Aparecida-SP, filho de MAURO MARTINS e de RITA APARECIDA DE OLIVEIRA 
MARTINS. ELA, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 25 de junho de 
2001, residente e domiciliada, Aparecida-SP, filha de DANIEL DE FRANÇA MOTA e de 
SANDRA APARECIDA SIQUEIRA SOARES MOTA.
2483- ANTONIO GONÇALVES E IRENE DAS DORES DA SILVA. ELE, nacionalidade 
brasileira, lavrador, solteiro, nascido no dia 14 de fevereiro de 1962, residente e domiciliado 
Travessa Antonio Felippo, no 55, São Roque, Aparecida-SP, filho de ELIAS GONÇALVES 
DOS SANTOS e de HELENA FABRI. ELA, nacionalidade brasileira, lavadeira, divorciada, 
nascida no dia 10 de janeiro de 1958, residente e domiciliada Travessa Antonio Felippo, 
no 55, São Roque, Aparecida-SP, filha de JOÃO GARCIA DA SILVA e de MARIA DAS 
DORES DA SILVA.
2482- ROLANDO BULGARONI E MARCELA MARA ESPINDOLA. ELE, nacionalidade 
Italiana, autônomo, divorciado, nascido no dia 28 de julho de 1960, residente e domiciliado 
Rua Cardeal Dom Leme, no 41, Santa Terezinha, Aparecida-SP, filho de SPERO 
BULGARONI e de ELENA CASSANDRELLI. ELA, nacionalidade brasileira, gerente, 
solteira, nascida no dia 03 de março de 1986, residente e domiciliada Rua Cardeal Dom 
Leme, no 41, Santa Terezinha, Aparecida-SP, filha de GERALDO JOSE ESPINDOLA e 
de HILDA FAUSTNO ESPINDOLA.
2481- DANILO SALVADOR DA SILVA E GIZELE MARIA DE SOUZA. ELE, nacionalidade 
brasileira, balconista, solteiro, nascido no dia 02 de agosto de 1987, residente e domiciliado 
Rua Maria do Carmo França Barreto, no 520, Aparecida-SP, filho de JOÃO SALVADOR DA 
SILVA e de MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA. ELA, nacionalidade brasileira, 
cozinheira, divorciada nascida no dia 22 de janeiro de 1988, residente e domiciliada 
Rua Maria do Carmo França Barreto, no 520, Ponte Alta, Aparecida-SP, filha de KÁTIA 
MARIA DE SOUZA.
 2480- JOVANILDO INÁCIO E MARIA JOSÉ DE JESUS. ELE, nacionalidade brasileira, 
ajudante geral, estado civil divorciado, nascido no dia 11 de julho de 1975, residente 
e domiciliado Rua Maestro Oscar Lorena, no 57, São Roque, Aparecida-SP, filho de 
ADONIAS NÁCIO e de LINDALVA INÁCIO. ELA, nacionalidade brasileira, doméstica, 
solteira, nascida no dia 30 de junho de 1965, residente e domiciliada Rua Antonio de 
Oliveira Cardoso, no 23, São Roque, Aparecida-SP, filha de BENEDITO DE JESUS e de 
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO.

tivo de informações da fatura 
de água, deixando o material 
mais atual e claro, facilitando o 
entendimento do documento”, 
contou Carlos Santana, gerente 
da Águas Piquete. A Águas 
Piquete também incentiva 
projetos sociais e sustentáveis, 
e recentemente fechou uma 
parceria com a Fundação 
Energia e Saneamento, que 
irá implantar oficinas teóricas 
e práticas sobre o uso cons-
ciente dos recursos hídricos. 
“Uns dos pilares da Iguá é ter 
a sustentabilidade como base, e 
as ações sociais fazem parte de 
contexto. Assim, vamos iniciar 
o projeto O Movimento das 
Águas, que terá como objetivo 
ensinar o reaproveitamento da 
água, propondo soluções aces-
síveis a diferentes públicos”, 
concluiu Mateus.

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 122/2022-SUP; 
2184/2022-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 DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP – 
CNPJ/MF Nº: 07.185.057/0001-51- DATA DA ASSINATURA: 30/03/22

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público 

Processo nº 1350/2022 – Fundação Olga de Sá
O Município de Lorena/SP, CNPJ 47.563.739/0001-75, torna pública a Ratificação da 
Inexigibilidade de Chamamento Público para celebrar Acordo de Cooperação com a 
Fundação Olga de Sá, CNPJ 04.956.748/0001-13, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, visto que a Prefeitura não possui recursos próprios para custear os 
estudos técnicos, planejamentos e projetos necessários à Restauração e Ampliação do Solar 
Conde de Moreira Lima, que se encontra em estado de risco e que possui valor histórico 
tanto local quanto regional. A escolha da Fundação Olga de Sá decorre da natureza singular 
do objeto da parceria e em razão das metas qualitativas entabuladas no instrumento, que 
requerem “expertise” não verificadas no quadro da Administração e que somente a entidade 
pode atingir, sendo a única também que possui interesse no desenvolvimento cultural nesse 
segmento. Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
de sua publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

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, DISPENSA DE LICITAÇÃO 
referente ao Processo nº 123/2022-SUP; 
2159/2022-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 DIAGNÓSTICO 
ANDRADE LTDA EPP 
CNPJ/MF Nº: 07.185.057/0001- 51- DATA DA 
ASSINATURA: 30/03/22

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS RAMOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão tatuador, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
junho de 1994, residente e domiciliado Avenida Amélia Prata Balarin, nº 546, Parque
das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de EDNO NOGUEIRA RODRIGUES e
ANGELA RAMOS NOGUEIRA RODRIGUES.
JULIANA RAMOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Osasco-SP, no dia 20 de março de 1989,
residente e domiciliada Avenida Amélia Prata Balarin, nº 546, Parque das Palmeiras,
Pindamonhangaba SP, filha de ALVARO DA SILVA FERREIRA e TÂNIA MARA CORRÊA
RAMOS FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de vendas,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no dia 14 de abril de
1999, residente e domiciliado Rua Engenheiro José Nicola Mutarelli, nº 332, Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDA BENEDITA DA SILVA DOS SANTOS.
DÉBORA LETÍCIA DE ALVARENGA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
técnica de enfermagem, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de maio de 1998, residente e domiciliada Rua
Engenheiro José Nicola Mutarelli, nº 332, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha de
DUMIENCE DE JESUS SOUZA e GLAUCELI RODRIGUES DE PAULA ALVARENGA
SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉRICK MATHIAS MENDROT, de nacionalidade brasileira, profissão operador de loja,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de fevereiro de 1999, residente e domiciliado Travessa Três, nº 45, Jardim
Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO LUCIANO MENDROT e MARIA
TERESA MATHIAS MENDROT.
TATIANE FIRMO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de
janeiro de 2003, residente e domiciliada Rua Cássio Pires Salgado, nº 304, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO FIRMO DA CRUZ e TÂNIA ALICE DA
CRUZ. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI GALVÃO NICACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira, nº 337, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO NICACIO DA
SILVA e ANGELA MARIA DA CRUZ GALVÃO.
ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de abril de 1984, residente e domiciliada Travessa Domingos Cesário Quirino, nº
503, Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CRUZ FERREIRA DOS
SANTOS e MARIA CÉLIA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO PEREDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de bomba de concreto, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em São
José dos Campos-SP, no dia 27 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua
Professora Angelina Boueri, nº 25, Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ DO CARMO SANTOS e MARIA JULIA DA COSTA PEREDA.
BRENDA MAZZITELLI, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de abril
de 1992, residente e domiciliada Rua Professora Angelina Boueri, nº 25, Campos
Maia, Pindamonhangaba SP, filha de ADAUTO MAZZITELLI JUNIOR e MARY AUREA
CAMARGO MAZZITELLI. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO HENRIQUE DE LARA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão médico,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 14 de
setembro de 1990, residente e domiciliado Rua Argentina, nº 53, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filho de OTAVIO EDELCIO LEITE e DINAMARCE MARTINS
DE LARA LEITE.
POLIANA GASPARIN CORREA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão médica,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de abril de 1991, residente e domiciliada Rua Argentina, nº 53, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de ADILSON CORREA LEITE e ADRIANA GASPARIN
CORREA LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 01 de abril de 2022.

PREFEITURA DE PIQUETE
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 06/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e 
devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços 
nº 06/2022, Processo Administrativo nº  19/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que 
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PIQUETE/SP (RUA PROJETADA 1 – MATADOURO E 
RUA PROJETADA 2 – JOAQUIM) NO BAIRRO DA TABOLETA, com recursos do TERMO 
DE CONVÊNIO 100706/2022/SDR e Recursos Próprios do Município e de acordo com 
os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades 
e Custos Unitários, conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser 
obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas 
e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento 
das propostas. DATA: 19/04/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da 
Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, 
Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão 
de abertura. Piquete, 01 de abril de 2022. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE PIQUETE
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e 
devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 
05/2022, Processo Administrativo nº  16/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem 
por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DA QUADRA DA 
E.M. ANTÔNIO JOÃO,  sito a Praça 15 de Junho, 140, Parque São Miguel em Piquete/
SP, destinado a Secretaria Municipal de Educação, com Recursos Próprios do Município 
e de acordo com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de 
Quantidades e Custos Unitários, conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas 
e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento 
das propostas. DATA: 18/04/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da 
Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, 
Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão 
de abertura. Piquete, 01 de abril de 2022.

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL
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Dias depois de morte de jovem atropelada, 
Pinda implanta faixa elevada em avenida
Acidente na última semana tirou a vida da jovem Kamilly e causou protestos; via deve receber radar

Após o acidente fatal que 
vitimou a adolescente Ka-
milly Teodoro, de 17 anos, 
no último domingo (27), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba implantou faixa 
elevada na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. A 
medida visa garantir mais 
segurança para os mora-
dores.

O acidente ocorreu duran-
te a noite do último domin-
go, quando a jovem tentava 
atravessar a via e foi atrope-
lada por um carro em alta 
velocidade. De acordo com a 
polícia, ela foi arremessada 
para cerca de vinte metros 
do local do acidente. Devido 
à gravidade das lesões, ela 
não resistiu e faleceu ainda 
no local. O motorista de 

26 anos, responsável pelo 
episódio fatal, segue preso.

Com foco em trazer mais 
segurança aos moradores, 
a Prefeitura instalou, ainda 
nesta semana, uma faixa 
elevada próximo ao local do 
acidente. A implementação 
garante maior visibilidade 
durante a travessia de pe-
destres e ciclistas. Ainda 
no início de março, havia 
anunciado a medidas de mo-
dernização da fiscalização 
eletrônica no trânsito. Até 
então, Pindamonhangaba 
era o único, entre os maio-
res municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), que não possuía 
radar de controle de velo-
cidade.

Segundo os responsáveis, 
a proposta é reduzir o nú-
mero de acidentes de trânsi-
to, preservar vidas e reduzir 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

o impacto nos serviços de 
saúde, que têm seus leitos 
e profissionais ocupados no 
atendimento de acidentados 
e politraumatizados.

“Com essa nova fiscaliza-
ção que estamos colocando 
em prática, pretendemos 
reduzir até 70% o número 
de mortes no trânsito da 
cidade. São José, Taubaté, 
Jacareí e outras cidades 
maiores têm a fiscalização 
por radar eletrônico e so-
mente Pinda não possui”, 
contou o secretário de Se-
gurança Pública, Fabrício 
Pereira. “Colocamos câ-
meras de monitoramento, 
tentamos a conscientização 
com redutores educativos, 
implantamos redutores físi-
cos de velocidade, porém, al-
guns locais continuam com 
índices críticos, e por isso 
estamos partindo para esse 
novo momento”, garantiu. Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso; reforço na segurança após acidente tenta queda da velocidade

Thales Gabriel espera mais resultados à região com Amvale

Foto: Bruna Silva

Deslizamento de terra em Ubatuba; cidade se prepara para novos temporais depois de alerta da Defesa Civil

Após deslizamentos e alerta da Defesa 
Civil, Ubatuba espera novos temporais
Mais de trinta pessoas estão em alojamento providenciado pela 
Prefeitura; cidade registrou trezentos milímetros de chuva em 72 horas

O temporal da noite da 
quinta-feira (31) causou 
transtornos aos moradores 
de Ubatuba. Um trecho da 
Rio-Santos chegou a desa-
bar parcialmente, além de 
deslizamentos e queda de 
muro no bairro Bela Vista. 
A Defesa Civil havia alerta-
do para riscos de desastres 
naturais.

De acordo autoridades do 
município, Ubatuba regis-
trou trezentos milímetros 
de chuva em 72 horas, 
enquanto a previsão era de 
cem milímetros. O temporal 
causou diversos estragos, 
como alagamentos, quedas 
de barreiras, erosão de pista 
e quedas de árvores. Mais de 
trinta pessoas tiveram que 
deixar suas casas e perma-
necem alojadas na escola 
municipal Padre Anchieta. 
Ao menos, 17 crianças estão 
no local.

Devido ao solo estar sa-
turado, pessoas em áreas 
de vulnerabilidade deverão 
redobrar a atenção para 
possíveis riscos de desa-
bamentos, deslizamentos, 
enchentes e ocorrências re-
lacionadas a raios e ventos.

Um levantamento da De-
fesa Civil apontou que as 
regiões mais afetadas foram 
a central e norte. Um alerta 

Bruna Silva
Ubatuba

para possíveis desastres 
naturais foi emitido pelo 
órgão, ainda na quarta-feira, 
dia 30.  De acordo com o 
informativo, os temporais 
poderiam vir acompanhados 
de raios, vendavais e grani-
zo e toda a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

A BR-101 (Rio-Santos) 
sofreu deslizamento de 
massa com bloco de rocha 
de aproximadamente dez 

toneladas. A pista chegou 
a ser interditada, mas foi 
liberada ainda na manhã 
desta sexta-feira (1). Os 
motoristas podem trafegar 
pela via em sistema de pare 
e siga.

A prefeita Flávia Pascoal 
(PL) afirmou por meio de 
redes sociais que “mais 
uma vez nossa Ubatuba está 
sendo castigada pelas fortes 
chuvas. Nossa Defesa Civil 
trabalhou durante toda a 

noite. Agradecemos a todos 
da Assistência Social e do 
Fundo Social que estão pres-
tando apoio para as famílias 
abrigadas na EM Anchieta”.

A previsão do tempo apon-
tou dias de chuva no municí-
pio até o início da próxima 
semana. A chuva deve dar 
trégua a partir da próxima 
terça-feira. A temperatura 
máxima deve oscilar entre 
24 e 28ºC, enquanto a mí-
nima entre 22 e 23ºC.

Foto: Reprodução

Após promover um investi-
mento de R$ 297 mil, a Pre-
feitura de Cruzeiro avançou 
nesta semana para a fase final 
da reforma do prédio que 
passará a abrigar a creche 
municipal Maria Aparecida 
Soares Carvalho (Dona Lili), no 
bairro Lagoa Dourada. A reade-
quação do imóvel possibilitará 
que a unidade de ensino quase 
triplique o número de crianças 
atendidas. 

Utilizado até 2020 para 
o funcionamento da escola 
municipal Professor Joaquim 
de Paula Guimarães, o prédio 
na rua João Leite da Silva, que 
receberá a creche Dona Lili a 
partir de abril deste ano, teve 
sua reforma iniciada em 6 de 
dezembro de 2021. 

Atualmente, a creche Dona 
Lili funciona em um imóvel 
na rua Padre Natal de Rosas, 
também no Lagoa Dourada, e 
possui capacidade para atender 
apenas 45 alunos. De acordo 
com a secretaria de Educação, a 
mudança da unidade de ensino 
infantil para o novo endereço 
possibilitará que o número de 
matriculados salte para 120, 
representando um crescimento 
de 166%.

O prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

destacou a importância da me-
dida. “Essa mudança ampliará 
significativamente o número 
de vagas oferecidas, atenden-
do todo o Lagoa Dourada. Essa 
oferta contempla o berçário e 
maternal, ou seja, crianças de 
a partir de 4 meses até 3 anos 
e 11 meses. Trata-se de mais 
uma conquista para nossa po-
pulação, que terá atendimento 
ampliado da creche Dona Lili, 
onde estive nesta segunda-
-feira (28) para acompanhar 
os trabalhos e ver de perto o 
andamento da obra”. 

Segundo a secretaria de 
Educação, a expectativa da 
pasta é que a reforma seja 
concluída no próximo dia 6. 
Por outro lado, a data de rei-
nauguração do espaço público 
ainda não foi definida pelo 
Executivo. 

Além de informar que Cru-
zeiro atende atualmente 707 
crianças, distribuídas por nove 
creches municipais, a pasta 
revelou que está prevista a 
implantação de uma nova 
unidade de ensino infantil 
na cidade, que receberá cin-
quenta crianças no bairro Vila 
Batista. Apesar de ainda não 
ter sido iniciado o processo 
licitatório para a contratação 
da empresa que será res-
ponsável pela construção da 
creche, a expectativa é que 
ela seja concluída no segundo 
semestre deste ano.

Cruzeiro avança em 
reforma de prédio para 
ampliar vagas de creche
Medida garante que matriculados 
cresça 166% no Lagoa Dourada; obra 
deve ser concluída na próxima semana 

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) tem uma nova 
associação para organizar 
as discussões, frente aos go-
vernos, estadual e federal. A 
Amvale (Associação dos Mu-
nicípios do Vale do Paraíba) 
assumiu o lugar do Codivap 
(Consórcio de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Man-
tiqueira), extinto no final do 
ano passado, com a promessa 
de acelerar o atendimento às 
cidades da região. Os repre-
sentantes já foram definidos.

Rafaela Lourenço
RMVale

Após a extinção do Codi-
vap (criado na década de 
1950), por necessidade de 
adaptações à legislação, 
líderes políticos da região 
instituíram, em consenso, 
a Amvale, que segue com a 
mesma função de discussão, 
soma de propostas e busca 
de recursos e inovações para 
toda a região.

A eleição da primeira mesa 
diretora foi realizada no dia 
18 de março, sendo eleito 
como presidente o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD). A vaga de 
primeira vice-presidente 
ficou para a prefeita de São 
Luiz do Paraitinga, Ana Lu-
cia (PSDB), como segundo 

vice-presidente, o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSC), terceiro vice-
-presidente o prefeito de 
Caraguatatuba, Aguilar Ju-
nior (MDB) e como quarto 
vice-presidente, o prefeito de 
São José dos Campos, Felício 
Ramuth (PSD).

“Faremos a continuação das 
políticas públicas regionali-
zadas, conforme havíamos 
tratado pelo Codivap, afim de 
que a gente possa, de acordo 
com cada região, em especial 
a nossa do Vale Histórico e 
Circuito da Fé, trabalhar pelas 
políticas públicas com maior 
celeridade, dinamismo e mais 
resultados”, frisou.

Codivap – Segundo o últi-

mo presidente da entidade, 
o prefeito de Jacareí, Isaías 
Santana (PSDB), o Codivap 
sempre foi uma associação 
com foco em agregar aos 
interesses dos municípios na 
relação institucional com o 
Estado e a União, sem assu-
mir tarefas administrativas e 
funções de serviços em nome 
dos municípios. Em 2017, o 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo) começou 
fiscalizar as contas da enti-
dade, seguindo a legislação 
de 2015, que interpretou a 
forma da criação da entidade 
sujeita a fiscalizações.

A alteração na lei de 2015 
implicaria em ter uma estru-
tura administrativa própria 

através de concurso público, 
e cargos como procurador 
efetivo e contador, além de 
atender a burocracias exigi-
das a quem presta serviços 
e executa obras. “Mas uma 
entidade associativa não pode 
ter esse peso administrativo, 
esse volume sem a prestação 
de serviços à população. 
Analisando os efeitos deste 
entendimento do Tribunal, 
que nunca fiscalizou o Codi-
vap, resolvemos pela extinção 
e criar uma entidade com 
uma configuração jurídica 
adequada ao que ela é, a re-
presentação nos municípios 
com relação institucional com 
Estado e a União”, explicou 
Santana.

Prefeito de Cruzeiro é eleito primeiro presidente do grupo, que substituiu Codivap após sete décadas de trabalhos na RMVale

Thales (esq) do Codivap à Amvale

Foto: Reprodução
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Piquete conquista espaço no Mapa do Turismo 
Brasileiro, com anúncio do Governo Federal
Plataforma reúne potências turísticas do país; ferramenta facilita chegada de recursos financeiros

Constando dez cidades da 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte), o Governo Federal 
divulgou na segunda-feira 
(28) a nova edição do Mapa 
do Turismo Brasileiro, que 
reúne os municípios que 
apostam no turismo como 
uma de suas principais estra-
tégias de desenvolvimento 
econômico. Contando com 
a inclusão de Piquete neste 
ano, a ferramenta também 
norteia os investimentos 
federais no setor.

Disponibilizado pelo Mi-
nistério do Turismo no site 
oficial do Governo Federal, 
o Mapa do Turismo Brasi-
leiro 2022 conta com 2.542 
cidades, distribuídas por 
322 regiões turísticas do 
país. Funcionando como 

uma espécie de banco de 
dados, a plataforma revela 
informações dos municípios, 
como quantidade de estabe-
lecimentos de hospedagem; 
estimativa de visitantes 
domésticos (brasileiros) e 
estrangeiros; número de 
empregos gerados pelo setor 
turístico; arrecadação de 
impostos federais nos meios 
de hospedagens. Os detalhes 
são encaminhados pelas 
prefeituras ao Ministério 
do Turismo, “alimentando" 
o sistema.

Presente pela primeira vez 
no instrumento federal, Pi-
quete anunciou a conquista 
à população na quarta-fei-
ra, dia 30, pela da página 
oficial no Facebook. Para 
o secretário de Turismo, 
Rodrigo Nunes, a inclusão 
da cidade no sistema é um 
marco. “Entrar para o Mapa 
significa ser visto pelo Go-
verno Federal como um 

Lucas Barbosa 
RMVale

município em potencial para 
o desenvolvimento do turis-
mo, assim ‘abrindo portas’ 
para a chegada de recursos 
federais e de emendas parla-
mentares para o segmento. 
A nossa secretaria e toda a 
atual gestão municipal se 
esforçaram muito para que a 
cidade obtivesse esse impor-
tantíssimo reconhecimento”. 

Para serem incluídos no 
Mapa, as cidades tiveram 
que comprovar ao Gover-
no Federal que possuem 
conselhos municipais de 
turismo; orçamento definido 
para investimentos na área; 
empresas e trabalhadores 
inscritos no Cadastus (Ca-
dastro de Prestadores de 
Serviços Turísticos); termo 
de compromisso firmado 
com o PRT (Programa de 
Regionalização do Turismo). 

Na ferramenta federal, 
constam duas regiões turísti-
cas da RMVale, a do “Rios do 

Vale” e a da “Fé”. Enquanto a 
primeira é representada no 
sistema apenas por Jacareí e 
São Luiz do Paraitinga, a ou-
tra conta com Canas, Cunha, 
Guaratinguetá, Lagoinha, 
Lorena, Piquete, Potim e 
Tremembé. 

Apesar de serem as prin-
cipais representantes da 
“Região Turística da Fé”, 
Aparecida e Cachoeira Pau-
lista, que tradicionalmente 
recebem um alto fluxo de 
visitantes no Santuário Na-
cional e na Canção Nova, 
ficaram de fora do Mapa do 
Turismo Brasileiro 2022. 
Entretanto, uma nota divul-
gada no site oficial do Go-
verno Federal esclarece que 
as cidades que não foram 
incluídas na primeira etapa 
poderão realizar os trâmites 
burocráticos estabelecidos 
pelo Ministério do Turismo, 
e solicitarem a inserção ao 
longo do ano.

Caraguá amplia atendimento e acolhe mais 
de quatrocentas pessoas em situação de rua
Somente nos dois primeiros meses de 2022, projeto fez 650 abordagens com alto índice de aceitação

Ampliando o atendimento às 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social, a secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Cidadania de Caraguatatuba 
acolheu, entre janeiro e feverei-
ro, 438 indivíduos em situação 
de rua. A abordagem para 
adultos ocorre diariamente.

Bruna Silva
Caraguatatuba

De acordo com o levanta-
mento feito pela pasta respon-
sável, mais de 650 pessoas fo-
ram abordadas pelas equipes. 
Segundo a Prefeitura, muitos 
não aceitam o acolhimento. As 
autoridades municipais não 
podem obrigá-los ao atendi-
mento, visando o direito de 
ir e vir do cidadão. 

As abordagens ocorrem 
todos os dias, entre 8h e 23h, 
em locais estratégicos, con-

forme maior aglomeração de 
pessoas em situação de rua. 
As equipes orientam sobre a 
importância do acolhimento. 
Além de alimentação adequa-
da, acompanhamento médico 
e psiquiátrico, há também 
a tentativa de reintegração 
à sociedade, por meio de 
encaminhamentos para in-
ternação em clínicas para 
tratamento de dependência 
química. Em caso de pessoas 

que não são naturais de Ca-
raguatatuba, há o retorno à 
cidade de origem e também 
regularização dos documen-
tos e benefícios.

O processo de acolhimento 
é feito em duas residências de 
passagem. A ação conta com 
parceria de duas organiza-
ções sociais, o Centro de Re-
cuperação Humano Renascer 
– Projeto Casa do Caminho 
e a Restitui. Nos locais, eles 

recebem atendimento com 
assistentes sociais, psicólogos 
e também quatro refeições di-
árias (café da manhã, almoço, 
café da tarde e jantar).

Para acionar as equipes 
para atendimento às pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade basta ligar para as 
casas de passagem, Casa do 
Caminho (12) 3887-6287 e 
Restitui (12) 3600-2962 / 
(12) 99601-9403.

O prefeito Rominho, que comemorou a adesão de Piquete ao MTB 2022

Foto: Marcelo A.dos Santos


