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Marcus Soliva 
anuncia cerca 
de R$500 mil 
para Centro 
de Inovação

Após o Centro de Inova-
ção de Guaratinguetá (CIG) 
ser oficializado e passar a 
integrar a Rede Paulista de 
Centro de Inovação Tecnoló-
gica, em setembro de 2021, o 
projeto, que conta com a par-
ceria da Fundunesp (Funda-
ção para o Desenvolvimento 
da Unesp), deve ter as obras 
de adequação no prédio ini-
ciadas em setembro. 
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Aparecida 
amplia 
atendimento 
com novo 
endereço
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Cruzeiro 
amplia efetivo 
armado da
Guarda Civil
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Saúde de Guará 
vai aos bairros 
para alertar 
sobre tracoma

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá realiza neste 
sábado (9) uma ação para 
a conscientização sobre o 
tracoma, doença bacteriana 
ocular. Os bairros atendidos 
serão Engenheiro Neiva e 
Santa Rita, com visitas dos 
profissionais de saúde das 
8h às 13h.

Pinda abre licitação para 
renovar transporte público
Viva Pinda, que há 15 anos opera o sistema, pode ser substituída por novas propostas
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Depois de mais de 15 
anos com a Viva Pinda ad-
ministrando o transporte 
público da cidade, Pinda-
monhangaba anunciou, 
nesta semana, a abertura 
para concorrência pública. 
De acordo com o Município, 
o edital foi reformulado 
conforme os apontamentos 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

Além disso, também foi 
considerada a nova realida-
de do transporte público, al-
terada devido as condições 
da pandemia da Covid-19. 

“A empresa vencedora deve-
rá compor o novo sistema 
de transporte desenvolvido 
por uma consultoria contra-
tada pela Prefeitura para 
aprimoramento do sistema, 
além de implantar novas 
tecnologias como o sistema 
de bilhetagem”, comentou 
o secretário de Segurança 
Pública, Fabrício Pereira.

Para a pasta, o transporte 
público é um desafio para 
a administração, assim 
como em outras cidades 
da RMVale 

Lorena anunciou, na últi-
ma semana, o recebimento 
de R$ 970 mil em maqui-
nários agrícolas e veículos 
para a Saúde. O aporte foi 
disponibilizado pela secre-
taria estadual de Agricultu-
ra e Abastecimento através 
do programa Cidadania no 
Campo e beneficia, priori-
tariamente, os pequenos 
produtores.

Lorena soma 
R$ 970 mil em 
implementos 
para área 
rural
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Motoristas do transporte público de Caraguá em troca de turno; empresa coleciona reclamações no Procon

Foto: Divulgação

Transporte 
público de 
Caraguá tem 
reclamações 
no Procon

Um levantamento feito 
pelo Procon (Programa de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor) de Caraguatatuba 
apontou que reclamações 
sobre transporte são as 
mais recorrentes na cidade. 
Conforme o relatório de 
junho, mais de seiscentos 
procedimentos foram for-
malizados, além de 1,3 mil 
atendimentos não forma-
lizados. Pág.  3

Cachoeira investe R$ 1,2 milhão em 
atualização do cadastro imobiliário 
Levantamento aponta mais de 6,6 mil imóveis em situação irregular; proprietários serão notificados
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Com seus cadastros imobi-
liários desatualizados, a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
iniciará neste domingo (10) 
a convocação dos moradores 
que necessitam regularizar a 

situação de suas propriedades. 
Além de evitar a desvalorização 
das casas e pontos comerciais, 
a medida possibilitará que o 
Município aumente sua arre-
cadação com o IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano).
Por meio de um investimento 

de R$ 1,2 milhão, a atual ges-
tão municipal contratou em 
janeiro a empresa Geopixel, 
sediada em São José dos Cam-

pos, para a medição das áreas 
construídas de todos os imóveis 
da cidade. Promovido através 
de ferramentas tecnológicas, o 
serviço de   georreferenciamen-
to identificou que das 14.700 

edificações, 6,6 mil receberam 
reformas ou ampliações sem 
que seus donos comunicassem 
o Executivo, indo na contramão 
do trâmite necessário para a 
emissão dos alvarás.

Quarta cidade mais vio-
lenta da região neste ano, 
Cruzeiro recebeu no início 
desta semana um reforço no 
setor da Segurança Pública. 
Após um mês de treinamen-
to, os 12 novos membros da 
GCM (Guarda Civil Munici-
pal) foram incorporados na 
segunda-feira (4) ao efetivo 
de trabalho da corporação.  
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São Sebastião 
adota Pix para 
pagamento 
de multas

Pais descuidam 
e criança sofre 
acidente na 
praça de Lorena

Na terça-feira, acidente 
envolvendo uma criança na 
praça Arnolfo de Azevedo, 
em Lorena, chamou a aten-
ção de quem passava pelo 
Centro da cidade. Um me-
nino, desacompanhado, se 
machucou em equipamen-
tos expostos pela Prefeitura.

A Prefeitura de São Se-
bastião adotou, na última 
semana, a ferramenta Pix 
para o pagamento de multas 
de trânsito municipais. Os 
boletos passaram a integrar 
um QR Code (gráfico com 
código de barras bidimensio-
nal, que pode ser lido pelas 
câmeras da maioria dos celu-
lares), permitindo a captura 
dos dados da infração e do 
pagamento. 
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Festivais são destaques 
para o fim de semana 
em Cunha e Pinda

O final de semana prome-
te música ao vivo e comidas 
variadas em vários pontos 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte). Destaque 
para os festivais de inverno 

em Cunha e Pindamonhan-
gaba. As programações 
contam com shows gratui-
tos de artistas destaques no 
âmbito nacional e estandes 
gastronômicos.
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Foto: Fabiana Cugolo

Portaria do campus da Unesp Guaratinguetá, próxima ao futuro CIG, que deverá impulsionar criação de empresas

Com o intuito de integrar 
os serviços da rede públi-
ca de saúde e ampliar os 
atendimentos, a secretaria 
de Saúde passou a atuar 
em novo endereço, desde 
a última quarta-feira (5). 
A Prefeitura promete in-
serir trabalhos como do 
CEF (Centro Especializado 
de Fisioterapia) e do Caps 
(Centro de Atenção Psicos-
social).
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Juarez Juvêncio

Mauro Fradique

Elcio Vieira

A PEC DO DESESPERO
Como uma pena bailando no ar, 

leve, suave, solta, o Senado Federal 
aprovou a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) do desespero.

Com um leve sopro cairá na 
Câmara dos Deputados para a sua 
aprovação.

A PEC do desespero, Kamikaze - 
foi proposta no início do ano pelo PT 
e o ministro Guedes a denominou de 
kamikaze, destruiria os cofres públi-
cos e o autor seria responsabilizado 
pelo ato-, PEC da bondade, PEC 
“coração de mãe”, Pec da calami-
dade pública e outros apelidos, visa 
melhorar os programas “eleitoreiros” 
do presidente Bolsonaro, para não 
perder no primeiro turno.

Auxílio Brasil, uma ajuda para 
os caminhoneiros, taxistas, Vale 
Gás, um furo no teto – mais um – de 
R$41,25 bilhões. 

Trata-se de uma medida incons-
titucional, abre uma brecha enorme 
para qualquer partido ou agremiação 
civil levantar a questão de medida 
eleitoreira, no Tribunal Superior 
Eleitoral.

A rapidez como uma PEC transi-

tou no parlamento.
O Auxílio Brasil deve aumentar 

de R$400,00 para R$ 600,00 e este 
valor seria pago em dezembro de 
2022; um vale-caminhoneiro de R$ 
1.000,00 (quanto seria necessário 
para encher o tanque de um caminhão 
com óleo diesel?); o vale gás de R$ 
120,00 e grande incógnita: quanto 
seria inflação no final do ano.

É evidente que o governo não 
levou em consideração a perda do 
poder aquisitivo com a inflação no 
final do ano, o preço do petróleo e 
do dólar.

Na verdade, além da precarieda-
de econômica e social que estamos 
vivendo, existem 2,7 milhões de 
pessoas na fila de espera do Auxílio 
Brasil, até dezembro de 2022.

Estas famílias não preencheram 
corretamente o Cadastro Único 
Social (criado no governo Fernando 
Henrique Cardoso), portanto, não 
incluídas no programa.

Segundo cálculos da CNM (Con-
federação Nacional dos Municípios) 
seriam necessários mais R$1 bilhão.

A grande questão é que não se 
sabe, por parte do governo, com se-
gurança o tamanho desta fila.

Não há dados oficiais sobre esta 
fila de não atendidos; quantos be-
neficiários que estão passando pela 
transição do novo programa; quantos 
sequer preencheram o cadastro para 
pleitear o benefício.

O pacote eleitoral de Bolsonaro 
tende a reforçar essa incerteza, uma 
vez que o adicional de R$ 200 no 
Auxílio Brasil será temporário, e 
as famílias não sabem ainda quanto 
receberão a partir de 1º de janeiro 
de 2023.

Com a cesta básica custando 
R$14,00 a mais do que o salário-
-mínimo – R$ 1.212,00 -, na maior 
cidade do Brasil, segundo o Procon é 
constrangedor e flagrante desrespeito 
à Constituição Federal que determina 
que o mínimo deve cobrir todas as 
necessidades do trabalhador e de 
sua família.

Nada disso é importante!
A importância está em quantos 

votos posso retirar do adversário.
O texto da PEC dá ao presidente 

Bolsonaro a garantia de furar o teto 
de gastos, ignorar restrições da Lei 
Eleitoral e usando recursos públicos, 
a máquina pública e suas engrena-
gens, turbinando programas sociais 
a três meses das eleições.

Programas que não podem ser 
considerados como políticas públi-
cas, uma vez que a característica 
deste programa é a improvisação, 

imediatismo e a ineficiência dos 
resultados.

A pergunta sem resposta: como 
fica esta PEC em relação com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a Lei 
Eleitoral e a Lei do Teto?

Oh! a lei, ora a lei!
Perguntar não ofende: estas trans-

gressões não dariam um processo de 
impeachment?

 No momento, não!
Todos os partidos, todos os candi-

datos se beneficiam destas medidas.
E o país!
Ora, o país...
A necessidade de eleger bancadas 

fortes, embrião do “centrão’, resulta 
no esforço dos partidos em elegerem 
o maior número de deputados, para a 
formação de grupos que dominarão 
o orçamento da república.

Daí, o fato de o pleito presidencial 
perder força, entusiasmo, nem debate 
entre os dois candidatos. 

A falta de um programa para o 
futuro do país.

A ideia da PEC do desespero é 
apagar a imagem do concorrente.

São primários, principiantes em 
matéria de política a família Bol-
sonaro, pois parte dos beneficiários 
da PEC poderão receber o benefício 
através do cartão Bolsa Família, 
criação no imaginário da classe mais 
necessitada: obra e graça de Lula!

Na hora de votar vão lembrar de 
quem? 

   Perguntar não ofende: "estas 
transgressões não dariam um 
processo de impeachment?” 

“O governo chegou 
a tal ponto que, se comprar um circo, 

o anão começa a crescer”
Delfim Neto

Política a conta-gotas...
A hora dos votos

O cenário eleitoral para 2024, 
em Cruzeiro, deverá passar em 
parte pela eleição de 2 de outubro. 
Alguns vereadores e prefeituráveis 
terão a oportunidade de demons-
trarem potencial de votos como 
candidatos, ou até mesmo apoiando 
deputados que estão passando pela 
cidade nesta temporada – não vale 
Bertaiolli, Márcio Alvino e outros 
parlamentares que contam com a 
simpatia do prefeito. Perguntem ao 
Diogo Miranda!!!

E por falar em 2024...
...engana-se quem pensa que o 

número de postulantes à cadeira de 
Thales Gabriel não esteja crescen-
do entre as lideranças de Cruzeiro. 
Juarez Juvêncio, que já fez uma boa 
aparição nas eleições passadas, vem 
com tudo nesta próxima; o ex-ve-
reador Marco Aurélio parece que 

está de conversa 
afinada com lide-
ranças e partidos, 
e com certeza, 

é promessa de 
candidatura ma-
joritária. Tem 
um grupo de 
saudosistas falando até em aprovei-
tar o prestígio de Celso Lage como 
vice numa chapa que reúne médicos 
e empresários.

Nova ‘minissérie’ na
...Câmara de Lorena Quem tem 

acompanhado a nova ‘minissérie’ da 
política ‘inter-relacional’ da Prefei-
tura e Casa de Leis nem imagina os 
capítulos vindouros. Após a crise  de 
ciúmes nos bastidores dos poderes, 
que gerou atritos entre o prefeito 
Sylvio Ballerini e o presidente Fábio 
Longuinho, seguido da queda de 
Maurinho Fradique na liderança do 
Executivo no Legislativo e, conse-
quentemente, a rejeição do substitu-
to – Elcinho Vieira – batendo todos 
os recordes no ambiente interno 
entre os vereadores, e externo, com 
a população (que automaticamente 
por lembrar situações do passado), 
o que era para ser apaziguado quase 
que instantaneamente, inflamou e 
formou uma ‘ferida’. 

Cenas dos próximos...
...capítulos Seguindo o enredo 

da ‘minissérie’ dos poderes em 
Lorena, a temperatura, que já es-
quentou na estreia do novo líder na 
Câmara, deve-
rá ferver ainda 
mais. ‘Abrindo 
aspas’ para o es-
quenta em ple-
nário: Elcinho 

lembrou Mau-
rinho Fradique 
do golpe finan-
ceiro que o Tio 
Samuel aplicou 
e, recebendo de 

troco, vários adjetivos verbais – 
quase em vias e fatos com o ex-líder. 
Segundo o pessoal da Praça, a julgar 
pela movimentação dos últimos dias 
nos corredores da Casa, Sylvinho 
praticamente deixou de ser o pro-
tagonista principal desta trama de 
‘amor e ódio’, uma vez que o novo 
líder acabou se posicionado na alça 
de mira dos atuais inquisidores do 
Legislativo. Pelo que se ouviu re-
servadamente em alguns gabinetes 
e no corredores, deve ter cassação 
de mandato pela frente, mas não do 
prefeito.

Arilson Santos

Esta semana o secretário estadual da Agricultura e deputado Itamar Borges 
passou pela região para checar os incentivos do Estado através de sua pasta. 
Itamar, que se afastou da secretaria recentenmente para concorrer às eleições, 
fez questão de conferir in loco as pavimentações de inúmeras estradas vicinais, 
convênios que cederam viaturas para segurança do campo, os implementos 
agrícolas, tratores; maquinários pesados como retroescavadeiras, patrol, cami-
nhões e mais uma série de benefícios. Em Lorena, recepcionado por Sylvinho 
Ballerini, visitou a redação do Atos e juntos prestaram contas de aproxima-
damente R$ 1 milhão destinados ao município. Diversos políticos da região 
acompanharam a visita do secretário, em respostas à atenção que tiveram não 
somente dele, como a do governador Rodrigo Garcia.

Prefeito Sylvio Ballerini, Eder Billota e deputado Itamar Borges no Atos no Rádio

Checklist dos recursos da Agricultura na região

Marco Aurélio

Tribunal de Justiça
Os ex-prefeitos de Aparecida, 

Ernaldo Marcondes e Dina Moraes 
estão sendo relembrados no mer-
cado político nos últimos dias. O 
Tribunal de Contas rejeitou o ano 
administrativo de 2019, período em 
que a dupla compartilhou o coman-
do da cidade. Comenta-se que TCE 
fez um festival de apontamentos 
com requinte de irregularidades, 
somadas improbidades e, pelo que 
se ouviu de vários vereadores, a 
votação deve ser unânime para 
manutenção do parecer do órgão 
recomendando a rejeição.

Plataforma ampla
Não é novidade à ninguém em 

Pindamonhangaba que o prefeito 
Isael Domingues está se mobi-
lizando para que seus padrinhos 
Marcio Alvino e André do Prado 
sejam os mais votados na cidade; e 
que ainda sobre muitos votos para 
outros deputados que ajudaram sua 
administração. Segundo ele, uma 
questão de gratidão. O que não está 
muito claro ao mercado político é o 
surto de prefeituráveis, ávidos pela 
bênção da sucessão convivendo 
num só espaço, ou seja, na própria 
Prefeitura...

Muitos caciques
Ainda sobre a diversidade de 

prefeituráveis ‘na cozinha’, digo, 
na Prefeitura de Pindamonhangaba, 
observam que a maratona do vice, 
Ricardo Piorino, segue o ritmo da 
atual administração – acelerada e 
dinâmica. Rumores de postulantes 
à sucessão como Nilson do Distrito, 
Roderley Miotto do Desenvolvi-
mento Econômico, Magrão – que 
apesar de vereador dá seus ‘belis-
cões na Prefeitura’ e, entre outros, 
até a Marcela Flanco, tem deixado a 
patuleia política em dúvidas. Aliás, 
dúvida é o que não falta! Inclusive 
após os comentários de que Isael 
Domingues tem uma ‘carta na man-
ga’, quer dizer, um nome preservado 
para o momento oportuno. Disse-
ram que este assunto 'tem matado' o 
João Carlos de curiosidade...

Perguntar não ofende
Ainda sobre Pinda, o que será 

que levou o vice-prefeito Ricardo 
Piorino a retomar o atendimento 
presencial na subprefeitura de Mo-
reira César?

"Me ajuda a te ajudar..."
A passagem do pré-candidato a 

deputado estadual Antônio Carlos 
por Lorena e região, esta semana, 
ascendeu ainda mais as intenções 
para o pleito municipal. Em visita 
à doutora Rita Marton, uma pos-
sibilidade positiva de apoio à sua 
candidatura agora em 2 de outubro 
e uma proposta de retorno em 

2024, quando a médica pensa em 
prefeiturar.

Conexão
A comemoração dos 40 anos do 

Jornal A Notícia de Cruzeiro, ocor-
rido na última quinta-feira, reuniu 
um grupo considerável de políticos 
e autoridades de toda a região. Na 
hora das homenagens muitas par-

cerias foram expostas, entre elas a 
do presidente da Câmara de Lorena, 
Fabio Longuinho, com o deputável 
Ortiz Junior, de Taubaté. Como 
em eleição as projeções partem de 
possibilidades precoces, quem sabe 
a dupla não esteja formando chapa 
em 2026...

Contagem regressiva
Rolou no cafezinho do Ponto 

Chique, esta semana, que tem gente 
de dentro e de fora da Câmara de 
Guaratinguetá contando os dias de 

Arilson Santos 
na presidência. 
Segundo a pa-
tuleia política, 
a  informação 
torna-se dúbia, 
por não definir 
se as expressões 
são de lamentos 

ou alegria? De qualquer maneira, 
faltam 175 dias para ele cair na vala 
comum do plenário...

Contagem regressiva II
Com vários nomes cotados 

no mercado eleitoral de Guará, o 
pré-candidato a estadual Regis Ya-
sumura tem 85 dias para subir seu 
potencial de votos acima da mar-
gem de corte de seu partido, o PL. 
Segundo os cientistas da Praça, até 
os supostos adversários políticos da 
cidade estão torcendo e incentivan-
do para que ele seja eleito, visando, 
é claro, desocupar a área na eleição 
de prefeito. Ah! Falam ainda que 
não caiu a ficha da Dani Dias, que 
anda apoiando os concorrentes de 
outras cidades.

O que muitos querem saber
É realidade ou apenas alegoria, 

do mercado político de Guaratin-
guetá, que o prefeito Marcus Soliva, 
assim como muitos projetos que vão 
além de seu mandato, tem também 
dois planos pré definidos para sua 
sucessão? Só para complicar, inda-
gam que ele põe um na foto, mas sua 
aposta segue na discrição...

Ortiz Junior e Fabio Longuinho
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Foto: xxxxxxxxx

Queixas sobre transporte público lideram 
reclamações no Procon de Caraguatatuba
Após troca de terceirizadas, levantamento de junho mostra que setor ainda gera problemas na cidade

Um levantamento feito 
pelo Procon (Programa de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor) de Caraguatatuba 
apontou que reclamações 
sobre transporte são as 
mais recorrentes na cidade. 
Conforme o relatório de 
junho, mais de seiscentos 
procedimentos foram for-
malizados, além de 1,3 mil 
atendimentos não forma-
lizados.

O serviço de proteção 
ao consumidor apontou 
que junho foi marcado 
por queixas atreladas às 
cobranças abusivas, resci-
são de contrato, reajuste 
abusivo e reclamações so-
bre transporte ferroviário 
de passageiros, ao lado de 

Bruna Silva
Caraguatatuba

outras modalidades como 
cargas, aéreo e marítimo.

Dados do Procon indicam 
que 175 consultas simples 
foram realizadas neste 
período, além de 19 aten-
dimentos preliminares e 
217 cartas de informações 
prévias. Destas, ao menos 
27 foram finalizadas com 
acordos. Das 77 audiên-
cias marcadas pelo órgão, 
somente em uma o fornece-
dor deixou de comparecer 
para esclarecimentos.

Para efetuar uma recla-
mação o consumidor deve 
ir até a unidade pessoal 
ou através de terceiros, 
com uma procuração. É 
necessário apresentar CPF, 
RG e também elementos 
pertinentes à reclama-
ção, como comprovante 
de pagamento, ordem de 

serviço e nota fiscal. O Pro-
con de Caraguatatuba está 

localizado na avenida Frei 
Pacífico Wagner, nº 908, 

Pindamonhangaba abre concorrência 
para renovar transporte municipal 
Há mais de 15 anos, Viva Pinda opera o sistema de transporte público e pode ser substituída

Depois de mais de 15 anos 
com a Viva Pinda adminis-
trando o transporte público 
da cidade, Pindamonhangaba 
anunciou, nesta semana, a 
abertura para concorrência 
pública. De acordo com o Mu-
nicípio, o edital foi reformulado 
conforme os apontamentos do 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado).

Além disso, também foi con-
siderada a nova realidade do 
transporte público, alterada 
devido as condições da pande-
mia da Covid-19. “A empresa 
vencedora deverá compor o 
novo sistema de transporte 
desenvolvido por uma consul-
toria contratada pela Prefeitura 
para aprimoramento do siste-
ma, além de implantar novas 
tecnologias como o sistema 
de bilhetagem”, comentou o se-
cretário de Segurança Pública, 
Fabrício Pereira.

Para a pasta, o transporte 
público é um desafio para a 
administração, assim como 
em outras cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foto: Arquivo Atos

Usuários do transporte público durante trajeto urbano; inovação do atendimento pode trazer mais comodidade na prestação do serviço

do Paraíba e Litoral Norte). A 
intenção é alinhar as neces-
sidades de deslocamento da 
população, custo da realização 
do serviço, capacidade de paga-
mento da tarifa pelos usuários, 
além do controle sobre a pres-
tação do atendimento público.

Pereira ressaltou ainda que 
o transporte público é de inte-
resse coletivo e essencial para 
o funcionamento de Pindamo-
nhangaba, uma vez que é meio 
para que a população consiga 
acessar locais de trabalho, 
áreas de lazer e também opor-
tunidades de consumo. 

Histórico – Atuando no mu-
nicípio há mais de uma déca-
da, a Viva Pinda tem gerado 
reclamações para usuários 
e também funcionários. Em 
abril deste ano, funcionários 
fizeram uma paralisação contra 
o banco de horas, instaurado 
no período mais crítico da 
pandemia, em 2020.

Anteriormente, a empresa 
foi alvo de queixas na Câmara. 
Os vereadores enfatizaram o 
descontentamento pela dupla 
função desempenhada pelos 
motoristas dos ônibus circula-
res, que atualmente também 
cobram passagens.

no Centro. 
Terceirizadas – Após 

uma série de transtornos 
com a empresa Praiamar, 
Caraguatatuba vive uma 
nova fase no transporte 
público. Desde o último 
mês, a Expresso Fênix é a 
responsável pelo serviço 
no município. “É uma nova 
empresa, uma nova história 
que estamos recomeçando, 
e vou fazer de tudo para dar 
certo e entregar o melhor 
para população”, comentou 
o prefeito Aguilar Junior 
(MDB).

A expectativa da Prefei-
tura é que todo o funcio-
namento dos ônibus possa 
ser fiscalizado com o uso 
do aplicativo Cittamobi, 
ferramenta que mostra a 
localização atualizada em 
tempo real de ônibus, que 
começou a funcionar em 
Caraguatatuba em 2021. 

Atendentes do órgão de proteção ao consumidor, que vem recebendo reclamações dos usuários do transporte

Avançando nas ações de 
melhorias do município, o 
prefeito Israel Domingues (PL) 
anunciou, na segunda-feira (4), a 
pavimentação dos bairros Shan-
gri-lá e Portal dos Eucaliptos.

O anúncio foi feito pelas redes 
sociais junto ao subprefeito 
de Moreira César, Nilson Luís. 
De acordo com as autoridades 
municipais, cerca de R$ 32 
milhões serão empregados 
nas ações de pavimentação dos 
bairros. O edital de contratação 
da empresa já está publicado.

Domingues destacou que 
os investimentos ocorrem em 
parceria com o Governo do 
Estado, através de articulações 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

dos deputados Marcio Alvino 
(PL) e André do Prado (PL).

Anteriormente, o governa-
dor do Estado de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PDSB), havia 
anunciado investimentos de 
cerca de R$ 246 milhões so-
mente para Pindamonhanga-
ba. As ações, que ocorrem por 
meio dos programas Estradas 
Asfaltada e Novas Vicinais 
pelo DER (Departamento de 
Estradas e Rodagem), realiza 
as melhorias em 75 quilô-
metros de estradas. Entre as 
beneficiadas estão rodovia 
Abel Fabrício Dias, que liga 
Pindamonhangaba a Moreira 
César e a rodovia Amador Bue-
no da Veiga, a Estrada Velha 
Pindamonhangaba-Taubaté. 
Nestas duas obras o percentual 
de conclusão é de 35% e 36%, 

respectivamente.
A estrada vicinal do Atanázio, 

Moreira César-Feital, também 
recebe recapeamento de mais 
de três quilômetros de extensão. 
A administração municipal deve 
implantar uma nova ciclovia no 
local. O processo de inclusão 
aguarda liberação da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo).

Por outro lado, a estrada 
Pindamonhangaba-Lagoinha, 
reivindicada pela população 
local, deve ter investimento 
de R$ 106 milhões para pavi-
mentação asfáltica. Conforme 
cronograma, serão 26 quilô-
metros de pavimentação, com 
prazo de obras para 24 meses, 
além de recapeamento de 15 
quilômetros, com previsão de 
obra para um ano.

Com R$ 32 milhões, Shangri-lá e Portal  dos 
Eucaliptos entram na lista para pavimentações
Cidade passa revitalização da malha viária com investimento milionário do Governo do Estado

Foto: Divulgação PMP

Homens e máquinas pesadas no trabalho de recomposição de estrada vicinal; trecho contemplado pelo Estado
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Foto: Divulgação PMU

Ubatuba adia cobrança da taxa ambiental 
Atraso no setor de cadastramento de motoristas isentos, adia vigor tarifa pela segunda vez

A Prefeitura de Ubatuba 
confirmou na terça-feira 
(5) um novo adiamento do 
início da cobrança da TPA 
(Taxa de Preservação Am-
biental), que será imposta 
aos visitantes. Polêmica, a 
criação da tarifa tem como 
justificativa a necessidade 
de arrecadação de recursos 
para o custeio de serviços 
básicos durante a tempora-
da turística de Verão.  

Em nota oficial, a secre-
taria de Meio Ambiente 
de Ubatuba explicou que a 
implantação da TPA, ante-
riormente prevista para o 
próximo dia 20, foi adiada 
para que seja concluído o 
processo de cadastramento 
dos moradores e prestado-
res de serviço que serão 
isentos da tarifa. Com a 
mudança, a atual gestão 
municipal e o Consórcio 
TF Green, que administrará 
por vinte anos o sistema de 
cobrança, fixaram 20 de 
agosto como a nova data 
de instituição do tributo. 
Esta foi a segunda altera-
ção no cronograma, já que, 
inicialmente, o pagamento 

Lucas Barbosa
Ubatuba

obrigatório da taxa entraria 
em vigor no início de junho. 

Apesar de não informar 
sua estimativa de quantos 
veículos ficarão liberados 

da cobrança, a secretaria 
de Meio Ambiente revelou 
que até o momento mais de 
11 mil automóveis já foram 
cadastrados. 

Os motoristas interessa-
dos em solicitar a isenção 
da TPA devem comparecer 
de segunda à sexta-feira, 
das 9h às 17h, em um dos 

Funcionários da limpeza trabalham na praia após feriado; Prefeitura busca compensação de custos com a tarifa

três pontos de atendimento 
do Consórcio TF Green, dis-
tribuídos pelos endereços 
rua Pacaembu, nº 70, no 
bairro Estufa 1; rodovia 
Doutor Manoel Hipólito do 
Rego, nº 3.000, no bairro 
Saco da Ribeira; avenida 
Marginal B, nº 326, bair-
ro Lagoinha. O pedido de 
gratuidade pode ser reali-
zado também pela internet 
através do site ecoubatuba.
com.br.

Valores – Elaborado em 
2019 pela antiga gestão 
municipal, então comanda-
da pelo ex-prefeito Délcio 
Sato (PSD), o projeto da 
TPA foi criado sob a justifi-
cativa de que a cobrança é 
necessária para que o Mu-
nicípio arrecade recursos 
suficientes para conseguir 
arcar com o aumento de 
gastos com serviços básicos 
como atendimento médico 
e limpeza pública durante 
o Verão, período em que a 
cidade recebe cerca de 750 
mil turistas. Um estudo de 
impacto socioambiental 
produzido pelo antigo go-
verno revelou que somente 
entre dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019 foram re-
colhidas 10.500 toneladas 
de lixo no município, o que 

corresponde a 25% do que 
foi coletado durante todo o 
ano de 2018, que totalizou 
42 mil toneladas.

 Aprovada pela Câmara 
em 17 de dezembro de 
2019, a proposta estabele-
ceu que os valores da TPA 
variarão de acordo com 
a capacidade máxima de 
ocupantes dos automóveis. 
Os donos de motocicletas 
pagarão R$3, os de carros 
de passeio R$ 10 e os de 
micro-ônibus R$ 45. Os pro-
prietários de vans desem-
bolsarão R$ 30, enquanto 
os motoristas de ônibus 
R$ 70. Os preços foram 
mantidos pela atual gestão 
municipal, comandada pela 
prefeita Flavia Pascoal (PL). 

O Consórcio TF Green 
está instalando equipa-
mentos fotosensores que 
efetuarão a leitura das 
placas dos veículos nas três 
entradas de Ubatuba e nas 
divisas com Caraguatatu-
ba e Paraty-RJ. As tarifas 
poderão ser pagas pelos 
condutores através de um 
aplicativo que será lançado 
em agosto pela terceirizada, 
ou por boletos que serão 
encaminhados aos endere-
ços dos proprietários dos 
automóveis.

Portaria do campus da Unesp Guaratinguetá próxima ao futuro CIG; 

Estado confirma emenda e Guará terá CIG
Recurso de R$ 300 mil foi aprovado pelo Governo e terá verba municipal e do Fundunesp

Após o CIG (Centro de Ino-
vação de Guaratinguetá) ser 
oficializado e passar a integrar 
a Rede Paulista de Centro de 
Inovação Tecnológica, em 
setembro de 2021, o projeto, 
que conta com a parceria da 
Fundunesp (Fundação para o 
Desenvolvimento da Unesp), 
deve ter as obras de adequa-
ção no prédio iniciadas em 
setembro. A iniciativa terá sua 
sede dentro do campus da FEG 
(Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá), em prédio ce-
dido pela própria instituição. 
O valor da obra é estimado em 
R$ 495 mil. 

O CIG, como foi nomea-
do pelos idealizadores, tem 
como principal foco ser uma 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

incubadora de empresas no 
modelo startup, incentivar 
empreendedores e capacitar 
universitários para o ambiente 
de negócios.

Em Guaratinguetá, o local 
tem o objetivo de atender 

demandas da região de Pin-
damonhangaba a Bananal. 
Na cidade, a pasta à frente 
da iniciativa é a de Indústria, 
Comércio e Gestão de Convê-
nios, com o secretário Rodrigo 
Muassab.

Foto: Fabiana Cugolo

“Para o credenciamento do 
Centro de Inovação atende-
mos requisitos como caracte-
rísticas da cidade, que também 
nos torna um pleito regional. 
Nós possuímos grandes uni-
versidades públicas e priva-

das, nossas vocações, como 
turismo, indústria, comércio, 
a parte da agricultura e rizi-
cultura. Esses arranjos locais 
foram fundamentais para a 
oficialização do Centro de 
Inovação”, explicou Muassab. 
“Além dessas vocações, ainda 
adicionamos a aviação, por 
conta do nosso aeroporto”, 
destacou. 

No dia 1 de julho, prazo 
final para a liberação de re-
cursos antes do período elei-
toral, Guaratinguetá obteve 
a aprovação por parte do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) da emenda de R$ 300 
mil, indicada pelo deputado 
estadual Sérgio Victor (NOVO). 
O recurso será destinado à re-
forma e adequação do prédio 
da futura sede do CIG.

Segundo o secretário de In-
dústria, Comércio e Gestão de 

Convênios, o prefeito Marcus 
Soliva (PSC) irá disponibilizar 
mais R$ 80 mil para as obras. 
O orçamento da adequação no 
local é estimado em R$ 495 
mil. O restante do valor deve 
ser financiado pela fundação 
gestora, a Fundunesp, que 
tem a possibilidade de buscar 
recursos públicos ou em parce-
rias com a iniciativa privada. A 
obra será de responsabilidade 
da Fundunesp, assim, realizan-
do a licitação e a contratação. 

Indústrias da cidade já 
manifestaram interesse em 
participar do projeto, como 
a Danfoos, Tekno, Serramar, 
ACG e Liebherr, e a gestão mu-
nicipal deve buscar tratativas 
com mais empresas da região. 
A expectativa do Município é 
de que o Centro de Inovação 
de Guaratinguetá seja inaugu-
rado até o fim do ano.
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Lorena soma R$ 1 milhão em 
implementos para área rural
Recuro estadual convertido em maquinários e veículos para saúde

Lorena anunciou, na últi-
ma semana, o recebimento 
de R$ 970 mil em maqui-
nários agrícolas e veículos 
para a Saúde. O aporte foi 
disponibilizado pela secre-
taria estadual de Agricultura 
e Abastecimento através 
do programa Cidadania no 
Campo e beneficia, priori-
tariamente, os pequenos 
produtores.

O repasse fez parte da 
segunda etapa do projeto, 
firmado no início do ano 
com o objetivo de promo-
ver a cidadania nos bairros 
pertencentes à área rural.  
Ao todo, foram adquiridos 
cinco maquinários, sendo 
um distribuidor de calcário, 
um distribuidor de sementes, 
um pulverizador, uma grade 
aradora e um arado subsolar, 
além de duas vans e uma 
ambulância designadas ao 
atendimento em saúde.

De acordo com a secretaria 
de Agricultura, as máquinas 
serão destinadas a pro-
dutores familiares rurais, 

Jessica Alves
Lorena

selecionados a partir de 
um planejamento realizado 
pela pasta. Somente nos 
implementos agrícolas, o 
investimento recebido soma 
R$ 134 mil. 

“Esses maquinários e im-
plementos agrícolas serão 
destinados primeiramente 

aos agricultores familiares. 
Estamos estruturando o pro-
cesso e, assim que finalizado, 
montaremos o cronograma 
de entrega”, contou o secre-
tário de Agricultura, Jair de 
Salles Siqueira.

Por meio de um convênio 
realizado pelo Cidadania do 

Campo, o Município obteve 
anteriormente o repasse de 
uma moto niveladora e uma 
pá carregadeira destinada ao 
setor rural. A expectativa é 
de que o programa entregue 
estradas reestruturadas a 
partir do projeto Melhor 
Caminho.

Maquinário exposto pela Prefeitura na praça Arnolfo Azevedo; Lorena foca ações na zona rural 

Foto: Thamiris Silva

Pais descuidam e 
criança sofre acidente 
com maquinários 
agrícolas na praça

Um acidente envolvendo 
uma criança, na terça-feira 
(5), na praça Arnolfo de Aze-
vedo em Lorena, chamou a 
atenção de quem passava 
pelo Centro da cidade. Um 
menino, desacompanhado, 
se machucou em equipa-
mentos expostos pela Pre-
feitura, desde a chegada do 
maquinário encaminhado 
pelo Estado. 

Segundo testemunhas, 
a criança ultrapassou a 
barragem colocada pela 
administração municipal 
para evitar a passagem de 
curiosos e pendurou em um 
dos maquinários destinado 

Da Redação  
Lorena  

ao trabalho na zona rural na 
cidade.  

Com o peso do menino, o 
equipamento acabou tom-
bando para o lado, ocasionan-
do um ferimento na altura do 
abdômen. 

Pessoas próximas do local 
solicitam o serviço do Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), que foi até o 
local para fazer os primeiros 
atendimentos, estancando o 
sangramento e encaminhan-
do a criança até o Hospital da 
Santa Casa. 

O menino socorrido re-
clamava que não conseguia 
caminhar por conta da dor.  

Até o fechamento desta edi-
ção, o estado de saúde atual 
da criança não foi divulgado 
pela Santa Casa.

Cachoeira Paulista investe R$ 1,2 milhão 
em atualização do cadastro imobiliário 
Levantamento aponta mais de 6,6 mil imóveis em situação irregular; proprietários serão notificados

Com mais de seis mil imóveis 
com seus cadastros imobili-
ários desatualizados, a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
iniciará neste domingo (10) 
a convocação dos moradores 
que necessitam regularizar a 
situação de suas proprieda-
des. Além de evitar a desva-
lorização das casas e pontos 
comerciais, a medida possibili-
tará que o Município aumente 
sua arrecadação com o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano).

Por meio de um investimento 
de R$ 1,2 milhão, a atual ges-
tão municipal contratou em 
janeiro a empresa Geopixel, se-
diada em São José dos Campos, 
para a medição das áreas cons-
truídas de todos os imóveis da 
cidade. Promovido através de 
ferramentas tecnológicas, o 

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

serviço de   georreferenciamen-
to identificou que das 14.700 
edificações, 6,6 mil receberam 
reformas ou ampliações sem 
que seus donos comunicassem 
o Executivo, indo na contramão 
do trâmite necessário para a 
emissão dos alvarás.

Assim, apesar de passarem 
a ter uma maior área efetiva-
mente construída, o que eleva 
os seus valores de mercado, 
as propriedades prossegui-
ram registradas no sistema 
imobiliário municipal com os 
dados anteriores. A desatua-

lização do cadastro acabava 
prejudicando a Prefeitura no 
processo de cálculo da co-
brança do IPTU, impactando 
na arrecadação do tributo 
municipal. 

Informada pela Geopixel 
sobre as atuais metragens das 

moradias e pontos comerciais, 
a Prefeitura revelou na última 
semana que iniciará neste 
domingo o envio de corres-
pondências aos moradores 
que necessitam regularizar 
a situação cadastral de seus 
bens. Os proprietários rece-
berão carnês complementares 
de cobrança do IPTU, que 
poderão ser pagos em três 
parcelas até dezembro. 

Além de revelar que a regu-
larização através dos carnês 
complementares contribuirá 
para que o Município neste 
ano aumente em aproximada-
mente 40% sua arrecadação 
com o IPTU, que em 2021 foi 
de cerca de R$ 5 milhões, a 
secretária da Fazenda, Cláudia 
Siqueira, revelou a projeção 
para os próximos anos. “A 
tendência é que a arrecadação 
em 2023 seja ainda maior 
do que a de 2022, pois além 
de agora termos os dados 
atualizados, o que possibilita 

Foto: Arquivo Atos

Técnicos da Geopixel trabalham a atualização de áreas construídas para orientar regularização

uma cobrança justa, o geor-
referenciamento obrigará os 
moradores a virem tirar seus 
alvarás de construção, nos 
fornecendo as informações 
que serão incorporadas no 
cálculo do próximo IPTU. 
Acredito que a cada três anos 
a arrecadação aumentará de 
60 a 80%, o que será benéfico 
para a cidade e população, já 
que esses recursos serão con-
vertidos pela Prefeitura em 
obras e serviços de melhorias 
em diversas áreas”.   

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) destacou a 
importância do serviço de 
regularização: “Inédito em 
Cachoeira, esse trabalho de 
georreferenciamento colocará 
toda essa situação do IPTU em 
dia, já que infelizmente muitos 
imóveis estão em situação ca-
dastral irregular. Essa ação é 
muito positiva, já que traz mais 
transparência e contribui para 
uma maior justiça tributária”.
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Trabalho de verificação nas estradas; abordagem da PRF flagrou caminhão com carregamento de drogas na rodovia Presidente Dutra 

Polícia apreende quase seiscentos 
quilos de maconha em Lavrinhas

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu, durante a noite des-
ta quinta-feira (7), 592 quilos 

Da Redação
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de maconha em um caminhão 
que trafegava próximo ao 
km 18 da rodovia Presidente 
Dutra, sentido Rio de Janeiro, 
em Lavrinhas. O motorista, um 
homem de 24 anos, foi aborda-
do por uma infração média de 

Foto: Reprodução PRF

trânsito e preso no local após 
a descoberta da carga.

De acordo com a PRF, a 
abordagem foi feita devido 
ao veículo estar trafegando 
com os faróis apagados e 
com lâmpadas LED no farol 
de milha. Durante a ação, os 
agentes identificaram que a 
porta do baú de carga não 

estava fechada corretamente 
e, ao revistarem seu interior, 
encontraram tabletes de ma-
conha escondidos em caixas de 
papelão junto a equipamentos 
de academia.

O infrator foi preso em fla-
grante e encaminhado a Cru-
zeiro, onde responderá por 
tráfico de drogas.

OMS destaca importância do 
saneamento básico para saúde
Águas Piquete destaca os efeitos do serviço na vida saudável da população

O saneamento básico pos-
sui influência direta na 
saúde pública, visto que é 
composto por diversos ser-
viços que cooperam para a 
melhoria da qualidade de 
vida da população, no qual 
envolve a valorização da lo-
calidade de um imóvel, o de-
senvolvimento educacional, 
a economia, a conservação 
do meio ambiente, e como 
citado acima, na prevenção 

Da Redação
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de doenças. Por isso, no 
Brasil, foi criada a Lei do 
Marco Legal de Saneamento, 
de nº 14.026, que assegura 
a melhoria do sistema de 
distribuição das redes, in-
cluindo atender a 99% dos 
brasileiros com água potável 
e 90% com acessibilidade ao 
esgoto tratado, até 31 de 
dezembro de 2033.         

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 10% das doenças 
existentes poderiam ser pre-
venidas apenas com a uni-
versalização e investimentos 

em saneamento. O Instituto 
Trata Brasil apresentou 
algumas das principais do-
enças relacionadas à área. 
Entre as mais diagnostica-
das estão esquistossomose, 
diarreia, leptospirose e a 
dengue. Assim como um 
efeito dominó, a saúde pú-
blica sendo prejudicada 
afeta também a economia 
e infraestrutura do país. O 
órgão indica ainda que em 
20 anos (2015-2035) a esti-
mativa é que os gastos sejam 
de até R$ 7,239 bilhões por 
afastamentos no trabalho e 

internações na rede pública 
de saúde.

A diretora operacional da 
Águas Piquete, empresa do 
grupo Iguá, Mirian Guillen, 
afirma que os investimen-
tos no setor podem mudar 
essa realidade. “Em Pique-
te utilizamos tecnologias 
que contribuem na melho-
ria constante dos serviços. 
Atendemos 100% da área 
urbana com água tratada e 
de qualidade, o que contri-
bui diretamente para a saú-
de da população”, finalizou 
a diretora. 

 

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste 
Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 do 
mês de julho de 2.022, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em 
primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz, no. 46, nesta cidade, a fim 
de deliberarem por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da 
Ordem do Dia: 
 
a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; 
 
b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2.021; 
 
c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do 
exercício de 2.021. 
 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será 
realizada duas horas após, no mesmo dia e local, em segunda convocação 
com qualquer número de associados presentes. 

 
Lorena, 8 de julho de 2.022. 

 
Luiz Alfredo Gervásio Pereira 

Presidente do Sindicato 
 

 

AEG – ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE GUARATINGUETÁ 
ESPORTIVA DE GUARATINGUETÁ 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE GUARATINGUETÁ  
EDITAL  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
TITULO IV – DA ASSEMBLÉIA GERAL (A.G.) 

 Capítulo III – Do Funcionamento - art. 54, § 1 do Estatuto da A.E.G. 
 A Associação Esportiva de Guaratinguetá, pessoa jurídica de direito privado, atualmente sem 
sede definitiva, devidamente registrada no R.15, Livro A.1 do Ofício de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá (SP), na pessoa 
de seu Presidente Francisco Gonçalves, CONVOCAM os membros do Conselhos Deliberativo 
(C.D) e do Conselho de Orientação Fiscal (C.O.F) e  Associados para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de Julho de 2022, no endereço sito à Praça São 
Joaquim, 71, Centro, Guaratinguetá (SP), às 19:00h (hora prevista para a primeira 
convocação), com a presença de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros Deliberativos com direito 
a voto e às 20:00h (hora prevista para a segunda convocação), para deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 1 – Substituição do Vice-Presidente e Diretores ; 2 – Deliberação dos 
Departamentos da Associação Esportiva de Guaratinguetá e do Futebol e seus diretores 
representantes. No local será obrigatório o uso de máscaras de proteção e será fornecido a 
aferição da temperatura corpórea e álcool gel, dentro dos padrões estabelecidos pelos 
Decretos Estadual e Municipal. 

 Guaratinguetá, 09 de julho de 2022. 

FRANCISCO EDSON GONÇALVES 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE GUARATINGUETÁ 

PREFEITURA DE LORENA
Pregão eletrônico nº 21/2022 – processo nº 283/2022

Objeto: Aquisição de material pra exames audiológicos – Eletrodo para exame Bera. 
Empresa Impugnante: CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO Decisão: 
Conforme memorando nº 1283/2022 emitido pela secretaria de Saúde diz que conforme 
consta em edital “O eletrodo de gel úmido AMBU NEUROLINE 720 (ou outra marca de 
qualidade igual ou superior)”, assim sendo, não há necessidade de ser especificamente da 
marca mencionada, mas sim da mesma marca e/ou de outra com a mesma e/ou superior 
qualidade, pois é compatível com o equipamento utilizado na unidade CER III. Posto 
isso, daremos continuidade do processo, ou seja, pedido de impugnação INDEFERIDO. 
Lorena 08 de julho de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os Servidores 
através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 301/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 302/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 303/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 304/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 305/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 306/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 307/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 308/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 309/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 310/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 311/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 312/2022
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda CNPJ 10.561.387/0001-09
Processo 313/2022
Empresa: Consórcio 123 “São José Passes” - ME CNPJ 10.295.212/0001-05
Processo 314/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 315/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 316/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 317/2022

Data da assinatura: 30/06/2022 
Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 10/2022 - PROC. Nº 192/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de ventiladores de parede e ventiladores de teto para a Secretaria 
da Saúde, UB’s e ESF’s, de forma única, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no contrato e no termo de referência.
CONTRATADA: DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP - CNPJ: 00.478.911/0001-29 
-VENCEDORA DO ITEM:02-VALOR TOTAL: R$ 16.100,00(dezesseis mil e cem reais) 
-.DATA DE ASSINATURA: 15/06/22

PREFEITURA DE LORENA

ERRATA: EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
referente ao PROC 286/22 SUP, PROC 4516/22-GPRO. O Município de Lorena-SP torna 
pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO acima referido, onde lê-se: “...Processo 
nº 274/2022SUP; 4218/2022-GPRO...”, leia-se “...Processo nº 286/2022SUP; 4516/2022-
GPRO...”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 15 AO CONVÊNIO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 51.779.304/0001-30, por meio da Secretaria da Saúde, 
celebram o Termo Aditivo 15, que tem como objeto o repasse no valor de R$ 437.100,00, 
que tem objeto efetivar o repasse de recursos financeiros para aplicação nos serviços de 
saúde. Data da assinatura: 07/07/2022.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022 
 

DA DECISÃO 
 
Isto posto, sem nada mais evocar, não havendo Recurso 
Administrativo interposto, mesmo INTEMPESTIVO, conforme 
comprovam os documentos acostados ao processo licitatório referente 
a TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022, e no mérito, NEGO 
PROVIMENTO aos APONTAMENTOS REFERENTE AS EMPRESAS 
VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA E A EMPRESA 
L.K.A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, mantendo a decisão de 
INABILITAÇÃO da empresas citadas e habilitando a empresa 
CARLOS PEREIRA ARAUJO LTDA. 
Fica designada a data de  12 de julho para sessão de abertura da 
proposta da empresa habilitada. 
 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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Agentes realizam blitz em avenida central, tendo o Pix 
como nova ferramenta para quitar dívidas de multas 

Agente de endemia faz vistoria em residência durante multirão para evitar criadouros do Aedes aegypti

Caraguatatuba reforça 
mutirão contra a dengue
Dia D de Combate ao mosquito contou com participação
de setecentas pessoas e segue pelos bairros da cidade

Com foco em evitar uma 
nova epidemia de dengue, 
Caraguatatuba realizou no 
sábado (2) o Mutirão do Dia 
D de Combate à Dengue. 
Cerca de setecentas pessoas, 
entre funcionários públicos e 
voluntários, participaram da 
atividade.

De acordo com a secreta-
ria de Saúde, os voluntários 
foram divididos em vinte 
equipes e passaram por 1,3 
mil quarteirões. Aproximada-
mente 25 mil imóveis foram 
vistoriados em bairros como 
Porto Novo, Barranco Alto, 
Perequê-Mirim, Pontal Santa-
marina, Golfinhos, Morro do 
Algodão, Travessão e Jardim 
Britânia.

Ao menos em cem casas 
foram identificados focos de 
criadouros de mosquito da 
dengue. O Centro de Controle 
de Zoonoses revelou que as 
larvas foram eliminadas e os 
locais serão fiscalizados. Se-
gundo o biólogo responsável 
pelo órgão, Ricardo Fernan-
des, o número é elevado, pois 

Bruna Silva
Caraguatatuba

cada criadouro pode gerar até 
trinta mil larvas do mosquito 
Aedes aegypti.

“Nosso intuito foi chamar 
atenção da população para 
este problema, e de alguma 
forma este objetivo foi alcan-
çado. Disponibilizamos carro 
de som com a música da cam-

panha e alguns funcionários 
se fantasiaram do mosquito. A 
luta é de todos, e se cada um 
fizer a sua parte, evitaremos 
um surto da doença no verão”, 
destacou o prefeito Aguilar 
Junior (MDB).

Uma nova ADL (Análise 
de Densidade Larvária) foi 

Foto: Divulgação PMC

iniciada na terça-feira (5). A 
avaliação deve ocorrer ao 
longo de todo este mês, e a 
previsão é que mais três mil 
imóveis sejam vistoriados. 
A programação começa nos 
bairros Martim de Sá, Casa 
Branca, Massaguaçu, Sumaré, 
Jardim Terralão e Prainha.

Com o intuito de integrar 
os serviços da rede de saú-
de e ampliar o atendimen-
to, a sede da secretaria de 
Saúde de Aparecida passou 
a atuar em novo endereço 
desde da última quarta-
-feira (4).

Localizada na antiga fa-
brica de papel da cidade, 
a secretaria conta com a 
integração de mais servi-
ços como a Vigilância em 
Saúde, Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, 
central de vagas e regula-

Da Redação 
Aparecida

ções, central de transporte 
(para agendamento) e ser-
viço social.

Ainda em meio às obras 
para adequação do prédio, 
a Prefeitura de Aparecida 
promete inserir atendimen-
tos da CEF (Centro Espe-
cializado de Fisioterapia), 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial), equipe de 
remoções (suporte básico 
de vida) e almoxarifado da 
saúde.

A nova sede fica na rua 
João Aprígio Costa, n° 7, 
no bairro Santa Terezinha, 
telefones (12) 3105-8656, 
(12) 3105-1300 e (12) 
3105-6083.

Saúde em Aparecida 
amplia atendimento 
com novo endereço 

A Prefeitura de São Se-
bastião adotou, na últi-
ma semana, a ferramenta 
Pix para o pagamento de 
multas de trânsito munici-
pais. Os boletos passaram 
a integrar um QR Code 
(gráfico com código de 
barras bidimensional, que 
pode ser lido pelas câmeras 
da maioria dos celulares), 
permitindo a captura dos 
dados da infração e do pa-
gamento. 

O objetivo do novo re-
curso é facilitar o acesso 
da população, que antes 
precisava comparecer a 
uma agência bancária ou 

Da Redação
São Sebastião

acessar o site da Prefeitu-
ra (saosebastiao.sp.gov.br) 
para quitar suas dívidas. O 
pagamento pelo número do 
Renavam (Registro Nacional 
de Veículos Automotores) ou 
por código de barras conti-
nua disponível.

Os cidadãos que não re-
cebem boletos pelo correio 
podem acessá-los no ca-
minho “Serviços” > “Detraf 
– Formulários” > “Multas/
Recursos” > “Consulta Au-
tuações”, e digitar a placa 
do veículo junto ao número 
do Renavam ou do auto de 
infração.

Por enquanto, a novidade 
abrange somente multas de 
trânsito, mas é esperado que 
em breve outras cobranças 
também sejam facilitadas. 

São Sebastião adota 
Pix para pagamento 
de multas de trânsito 

Foto: Reprodução PMSS

Cruzeiro amplia em 20% o efetivo 
armado da Guarda Civil Municipal 
Com 12 novos agentes, corporação passa a contar com setenta profissionais

Quarta cidade mais violenta 
da região neste ano, Cruzeiro 
recebeu no início desta se-
mana um reforço no setor da 
Segurança Pública. Após um 
mês de treinamento, os 12 no-
vos membros da GCM (Guarda 
Civil Municipal) foram incor-
porados na segunda-feira 
(4) ao efetivo de trabalho da 
corporação.  

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública de 
Cruzeiro, inicialmente o novo 
grupo de GCM’s, formado por 
sete homens e cinco mulheres, 
trabalha em regime de está-
gio, sempre acompanhado por 
profissionais mais experien-

Lucas Barbosa
Cruzeiro

tes. Os recém-incorporados 
auxiliam na ronda escolar e 
no patrulhamento preventivo 
de segurança ao patrimônio 
público executado em prédios 
municipais, praças e parques. 

Aprovados no concurso pú-
blico realizado pela Prefeitura 
em 2019, os novos agentes 
receberam em junho a pri-
meira etapa de treinamento, 
ministrada por especialistas 
em Segurança na área exter-
na do Museu Major Novaes, 
no bairro Vila Canevari. Ao 
longo deste mês e de agosto 
os servidores passarão por 
novas capacitações oferecidas 
pelas polícias Civil e Militar, 
Defesa Civil e departamento 
de Trânsito. A última etapa 
do curso será a preparação 
para o manuseio de arma de 

fogo e prática de tiro, processo 
obrigatório para a solicitação 
de liberação do porte, que 
ocorrerá em setembro na 
GCM de São José dos Campos.

Com a incorporação dos 12 
novos GCM’s, a corporação 
passou de 58 para 70 agentes, 
representando um aumento 
de 20% no efetivo. Além de 
revelar em quais atividades 
especiais os servidores co-
meçarão a atuar, o secretário 
de Segurança Pública de 
Cruzeiro, José Antônio Paiva, 
ressaltou que a instituição 
passa por um importante 
momento de reformulação. 
“Os novos membros da equi-
pe, que no momento estão 
na segunda etapa do trei-
namento que mescla teoria 
e prática, serão preparados 

para posteriormente atuarem 
na patrulha rural e nas futuras 
patrulhas de trânsito e da lei 
Maria da Penha. Creio que 
nos próximos seis meses a 
GCM subirá de patamar, pois 
além de estar adquirindo mais 
equipamentos e viaturas, até 
o início de 2023 já estará 
atuando armada”.  

A criação da GCM armada 
é uma das apostas da atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), para contribuir 
com as polícias Civil e Militar 
no enfrentamento à crimina-
lidade. Em fase quase final de 
implantação, o novo modelo 
de trabalho da corporação 
busca trazer mais tranquili-
dade à população, que desde 
o ano passado convive com o 
medo causado por uma dis-
puta entre quadrilhas rivais 
de traficantes de drogas. O 
conflito contribuiu para que 
a cidade fosse a terceira mais 
violenta da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) em 
2021, com um saldo de 42 
vítimas de assassinato. O cená-
rio segue alarmante neste ano, 
já que Cruzeiro é apontado 
por dados da secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
como o quarto município da 
região com mais mortes vio-
lentas entre janeiro e maio. 
Com 16 moradores assassi-
nados, a cidade fica atrás de 
Lorena (20), Pindamonhan-
gaba (18) e de São José dos 
Campos (17).

Novos GCM's municipais recebem instruções para incorporar  efetivo, que salta de 58 para 70 agentes 

Foto: Reprodução

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá realiza neste 
sábado (9) uma ação para 
a conscientização sobre o 
tracoma, doença bacteriana 
ocular. Os bairros atendidos 
serão Engenheiro Neiva e 
Santa Rita, com visitas dos 
profissionais de saúde das 
8h às 13h.

O tracoma é uma doen-
ça inflamatória causada 
pela bactéria Chlamydia 
trachomatis, presente em 
áreas com más condições 

Da Redação
Guaratinguetá

de saneamento básico e 
acesso à água. Este tipo de 
conjuntivite tem alto índice 
de contágio e é a principal 
causa evitável de cegueira 
em todo o mundo.

Comum em locais com 
maior concentração de po-
breza, a doença inicia com 
sintomas leves como coceira 
e irritação nos olhos e pálpe-
bra, podendo progredir para 
visão turva e dores locais. 

O tracoma, que geralmente 
afeta ambos os olhos, pode 
ser tratado com antibióti-
cos e revertido por meio de 
cirurgia, em estágios mais 
avançados. 

Guará conscientiza 
população sobre
o tracoma
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Festivais de Inverno são destaques para 
o fim de semana em Cunha e Pinda
Eventos reúnem música ao vivo e gastronomia, celebrando a estação mais fria

O final de semana promete 
música ao vivo e comidas 
variadas em vários pontos da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Destaque para os fes-
tivais de inverno em Cunha 
e Pindamonhangaba. As pro-
gramações contam com shows 
gratuitos de artistas destaques 
no âmbito nacional e estandes 

Jessica Alves
RMVale

gastronômicos.
Em Cunha, a 27ª edição do 

Acordes na Serra começou nes-
ta sexta-feira (8) e segue com 
música ao vivo no sábado, às 
16h, com Carlos Limma e Jesu-
ane Salvador, e às 21h30, com 
o grupo Brasil Jazz Sinfônica. 
No domingo, às 14h, é a vez 
da banda Água de Mina, além 
de Folk na Kombi, às 21h30. O 
festival vai até o próximo dia 
24 e reúne destaques da músi-
ca nacional, como os cantores 
Renato Teixeira e Zé Geraldo.

Pindamonhangaba – O 
2º Festival Gastronômico de 
Inverno Piracuama e Ribeirão 
Grande recebe novas atrações. 
Com início a partir das 12h, no 
sábado e domingo, o evento 
reúne culinária, com destaque 
ao prato-feito de contrafilé, e 
música ao vivo no Quiosque 
Beira Rio Graminha, localizado 
na estrada municipal Luiza 
Fernandes de Miranda.

Segundo a secretaria de 
Cultura e Turismo, a retoma-
da de eventos no município é 

de grande importância após 
o período da pandemia, por 
isso o festival promete diver-
sidade gastronômica, podendo 
agradar públicos com gostos 
diferentes.

“Embora o restaurante apre-
sente um prato como o seu 
principal para o festival, a 
cozinha do local continua ser-
vindo suas demais refeições e 
porções normalmente. Com 
isso, quem vai a um dos locais 
do festival pode se deliciar 
com um vasto cardápio, além 

de ouvir música de qualidade 
e se divertir com a família e 
amigos”, conta o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores.

O Festival de Inverno é uma 
parceria entre os restaurantes 

do Piracuama e Ribeirão Gran-
de e a prefeitura municipal. 
Sua programação abrange 
todos os finais de semana de 
junho e julho, com objetivo de 
fomentar a cultura e a econo-
mia da região. 

Na tentativa de se recu-
perar após a goleada sofri-
da na primeira rodada, o 
Manthiqueira volta a campo 
na tarde deste sábado (9), 
quando recebe o Paulista 
de Jundiaí. A partida, válida 
pela segunda rodada da se-
gunda fase do Campeonato 
Paulista da 2a. Divisão, 
coloca a equipe de Guara-
tinguetá na rota de um dos 
times mais tradicionais do 
interior do estado, mas que 
hoje vive dias bem distantes 
das glórias.

Campeão da Copa do Bra-
sil de 2005, ao vencer o 
Fluminense e surpreender o 
país, o Paulista acumula um 

Da Redação
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histórico de respeito. Com 
boas campanhas nos anos 
1950 e 1960, a equipe de 
Jundiaí chegou até mesmo 
a disputar uma edição da 
Libertadores da América, 
em 2006, quando chegou 
a vencer o River Plate da 
Argentina por 2 a 1. Mas 
os dias atuais em nada lem-
bram as glórias do Tricolor 
do Jaime Cintra. A equipe 
busca o acesso, mas estreou 
na segunda fase com um 
empate em casa por 2 a 2 
contra a Penapolense, no 
dia 2.

O Manthiqueira, do téc-
nico/proprietário Dado de 
Oliveira, tem tarefa mais 
difícil, já que após classifi-
cação com boa campanha 
na primeira fase, começou 
o quadrangular do grupo 

7 com uma derrota por 4 a 
0 para o São Carlense, fora 
de casa.

Para o confronto deste sá-
bado, no estádio municipal 
Professor Dario Rodrigues 
Leite, às 15h, o time deve 
contar com força máxima.

Nesta segunda fase do 
Paulista, as equipes se en-
frentam no sistema de qua-
drangular, em turno e re-
turno. Os dois primeiros se 
classificam para as quartas 
de final da competição. Sem 
pontos, a Laranja Mecâni-
ca precisa da vitória para 
não deixar o São-Carlense 
disparar na tabela de clas-
sificação.

Após o confronto, o Man-
thiqueira fecha o turno con-
tra a Penapolense, também 
no Professor Dario.

Manthiqueira recebe o Paulista 
no Dario em busca da reabilitação
Equipe de Guará vem de derrota por goleada de 4 a 0 para o São-Carlense; partida deste sábado é decisiva

Foto: Arquivo Atos

Jogadores em treino de bola e condicionamento físico; time tem desafio pela frente após derrota

Renato Teixeira é uma das atrações do Acordes na Serra, em Cunha


