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Servidores de Cachoeira 
Paulista seguem em greve
Salário, vale refeição e condições de trabalho estão entre reivindicações apresentadas; 
Mineiro garante que orçamento deficitário impediu novos reajustes e maior vale

Liderados pelo Sindica-
to de Servidores Públicos 
Municipais, funcionários 
da Prefeitura de Cachoeira 
Paulista iniciaram greve na 
quinta-feira (6). As reivindi-
cações englobam diversos 
setores comandados pelo 

Executivo, e as paralisações 
ocorrem principalmente na 
Saúde e Educação. O prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
no entanto, afirmou que to-
das as questões trabalhistas 
estão dentro da legalidade. O 
grupo pede aumento salarial, 

melhoria na quantia do vale 
refeição, a elaboração de um 
plano de carreira para todos 
os cargos com a participação 
do Sindicato, referência auto-
mática, melhores condições de 
trabalho e também se queixa 
de assédio moral, afirmando 

que alguns servidores são alvo 
de perseguição. A presidente 
do Sindicato, Heloiza Hummel, 
que assumiu o órgão no final 
de 2020, contou que as tratati-
vas com a Prefeitura ocorrem 
desde 2021. “Esta greve foi 
motivada pelo fato de nós, 

servidores, estarmos desde o 
ano passado dialogando com 
o Executivo e eles nos dizen-
do que não tem orçamento. 
Nós sempre ficamos para o 
ano que vem, mas esse ano 
nunca chega”.
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Frei Galvão é ampliado e vira 
hospital regional estruturante

O Hospital Frei Galvão ini-
ciou novos atendimentos 
via SUS (Sistema Único de 
Saúde) nesta semana, após 
convênio assinado com o 
Governo do Estado de São 
Paulo. A unidade passa a ser 
referência de média e alta 

complexidade para as cidades 
do Vale da Fé, Vale Histórico, 
dando sequência ao projeto 
que ficou conhecido como 
“Tripé da Saúde”, que já conta 
com a construção do Hospital 
Regional de Cruzeiro.
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O presidente da Câmara de 
Guaratinguetá, Arilson Santos 
(PSC), usou suas redes sociais 
para denunciar a demora no 
atendimento no Pronto Socor-
ro Materno Infantil. De acordo 
com a Santa Casa, o aumento 
da demanda tem prejudicado 
o serviço. O caso foi registrado 

População reclama de 
demora no atendimento 
do PS Infantil em Guará

na segunda-feira (3). “Recebi 
ligações de várias mães que 
estavam esperando por aten-
dimento, saí da Câmara, fui 
até o local e me deparei com 
várias mães aguardando. Tinha 
uma que estava há sete horas 
esperando”, contou.
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O Hospital Frei Galvão, de Guaratinguetá, passou a atuar nesta semana como hospital estruturante para cidades do Vale da Fé e Histórico

Mais de 80% dos prefeitos da 
RMVale já declaram apoio
a Tarcísio no segundo turno

Candidato a governador de 
São Paulo mais votado no pri-
meiro turno das Eleições 2022, 
Tarcísio de Freitas (Republica-
nos), ganhou nesta semana o 

apoio público de 33 prefeitos 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte).

Câmara de Lorena assina nova 
parceria por maior transparência 
com Tribunal de Contas do Estado

Movimentação rumo ao Santuário em 2021; capital católica acredita em alta após período de restrições

Foto: Marcelo A dos Santos

Santuário prevê 
sessenta mil 
peregrinos a pé 
para o dia 12

A quatro dias para a Festa 
da Padroeira, atenção es-
pecial para com a rodovia 
Presidente Dutra, que registra 
grande número de romeiros 
seguindo a pé em direção ao 
Santuário Nacional. A Polícia 
Rodoviária Federal espera 
sessenta mil pessoas a pé até 
Aparecida.
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Trabalho da secretaria de Obras em ponte da João Renaudin; Sabesp dá início à recuperação de galerias

Obra da ponte 
da Padre João 
Renaudin segue  
sem previsão

A secretaria de Serviços Mu-
nicipais de Lorena deu início 
na terça-feira (4) às obras de 
reparo do manilhamento da 
ponte da rua Padre João Re-
naudin, no bairro da Olaria. 
Ainda não há um prazo para li-
beração, já que agora, a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) 
atua no local.
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Um homem foi condenado a 
52 anos de prisão em regime 
fechado, depois de matar uma 
mulher e um bebê em um in-
cêndio criminoso há dois anos, 
em Pindamonhangaba. Na 
época, a outra filha da mulher, 
uma criança de sete anos, tam-
bém ficou gravemente ferida. 
Em dezembro de 2020, uma 
jovem de 22 anos e suas filhas 
de dois meses e seis anos tive-
ram sérias queimaduras após 
um vizinho invadir a casa da 
família e atear fogo.

Condenado a 50 
anos por morte 
de mulher e 
bebê em Pinda

Cruzeiro realiza 
hoje mutirão 
para combater 
câncer 

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro, em parceria com a 
Liga de Oncologia de Tauba-
té e o Hospital Santa Casa, 
realiza hoje um mutirão de 
consultas e exames preventi-
vos contra o câncer de mama 
e próstata.
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O DIREITO DE RESPOSTA
O segundo turno enseja ao eleitor 
um direito de resposta: que país 
queremos construir?
Oportunidade para os candidatos 
apresentarem as suas propostas para 
o déficit fiscal, o empobrecimento 
da população, a distribuição de 
renda, as reformas cruciais, a produ-
tividade do trabalhador brasileiro, o 
baixo nível de educação das crian-
ças brasileiras, a fome, uma justiça 
social, melhorar o padrão de vida 
da população, o baixo crescimento 
da economia, avançar no nível de 
discussão política e soluções para 
necessidades difusas da sociedade.
Respostas que definirão o futuro 
e as bases sólidas de um país que 
queremos construir.
O resultado do primeiro turno e o 
embate para o segundo mostra um 
país dividido e não preparado para 
uma discussão madura sobre os 
destinos do país.
O escancaramento dos dois “Brasis” 
de forma clara e transparente.
Um norte e nordeste pobre e sul, 

sudeste e centro-oeste rico.
Vamos reeditar a luta do século 
passado: capital e o trabalho?
Parece-me que esta situação nunca 
foi exposta de maneira tão transpa-
rente, omissas em certas ocasiões, 
e uma passividade de que é assim 
mesmo, um aspecto a não ser des-
pertado.
O risco desta divisão é o emba-
samento político, a base política 
que sustenta estas posições cômo-
das para as duas alas: a esquerda 
defendendo os pobres com auxílios 
emergenciais, benefícios e assisten-
cialismo social e por outro lado a 
defesa da produção nacional, prote-
ção alfandegária, subsídios, em prol 
da classe produtora.
A nossa jovem democracia, imper-
feita, em construção, continuará 
existindo, com idas e vindas, tran-
cos e barrancos, e a urgência que 
o Executivo assuma a sua posição 
evitando o protagonismo do Judici-
ário e do Legislativo.
A polarização raivosa que se criou, 
em um ambiente de disputa entre as 
instituições, dificilmente cessará.
Os dois proponentes ao cargo 
majoritário terão dificuldades para 
estabelecerem a harmonia entre os 
poderes.
Outro direito de resposta dos candi-
datos aos eleitores!
A quantidade de votos atribuídos 
ao presidente fortalece as principais 
lideranças e seus aliados e fortalece 
uma direita que não é moderada, 

com sempre foi a direita no nosso 
país, uma das responsáveis pelo 
nosso atraso econômico e social 
silencioso!
O clientelismo, corporativismo, 
patrimonialismo, o fisiologismo de 
uma direita que facilitou o esquer-
dismo, autoritarismo, racismo.
Este fenômeno do fortalecimento 
da direita se manifestou em quase 
todas as democracias ocidentais.
O que preocupa é que no Brasil ela 
se manifesta de uma forma extre-
mada com muita semelhança ao que 
ocorreu nos Estados Unidos.
Por outro lado, a possibilidade 
de vitória do presidente serena os 
ânimos e evita uma ruptura políti-
ca de sérias consequências para a 
sociedade.
Entretanto, o fortalecimento do 
lulismo e de uma esquerda que teve 
problemas sérios de gestão pública 
e um “olhar para os mais pobres” 
com um discurso assistencialista e 
o desastre econômico que causou 
ao país.
A possibilidade de vitória de Lula 

cria uma situação de governabilida-
de, diante de um diálogo difícil que 
terá que abrir com um Congresso 
que não se reformou.
Outro direito de resposta dos candi-
datos aos eleitores!
O país só superará as suas dificul-
dades sociais e econômicas, com 
uma vida melhor para os brasileiros 
quando superar a mediocridade nas 
nossas entranhas.
Impossível alcançarmos um padrão 
de vida adequado se não resolver-
mos a questão da produção rumo a 
economia do conhecimento, com 
um ensino básico reforçado, um 
aprendizado crítico e capacitador.
A idealização de políticas públicas 
responsáveis para o aumento da 
produção para cada região do país 
com a cooperação dos Estados, uma 
tentativa virtuosa para a solução dos 
nossos problemas.
Por fim, o país continuará racha-
do até que haja uma percepção 
de sucesso em um país repleto de 
problemas e um mundo conturbado 
com questões preocupando a nossa 
realidade.
A verdade é que a margem de erro 
para o próximo presidente é muito 
estreita e um breve olhar para a 
América Latina para a verificação 
da rápida quebra de aprovação dos 
presidentes e a constante alternância 
de poder entre a direita e a esquer-
da.
Resultado: não vai ser fácil gover-
nar o país!

   
Resultado: não vai ser fácil 

governar o país

“A política não é 
a arte do possível. 

Ela consiste em escolher entre o desa-
gradável e o desastroso’.”

Galbraith, economista americano

Política a conta-gotas...
Uma pedra no caminho

Herivelton Vela com 13 mil vo-
tos nas urnas de Pinda? Como diria 
Bolsonaro, ‘e daí’? Nas conversas 
dos vereadores, é outra ‘baita’ in-
terrogação, porém, entre a futura 
concorrência de 2024, apenas uma 
‘pedra no caminho’. Curiosa está a 
análise dos cientistas políticos da 
Princesa do Vale: “pela vaidade e 
altivez do petista, isso, ou melhor, 
esses votos, podem se transformar 
em tragédia anunciada para 2024...” 
Tirem suas conclusões!!!

E por falar em eleição...
...a disputa para próxima pre-

sidência na Câmara de Pinda tem 
esquentado os bastidores da muni-
cipalidade. Norbertinho parece um 
poliglota articulando em todos os 
idiomas com os vereadores; Renato 
Cebola conversa, mas espera que 
alguém lhe dê um empurrão. Ma-
grão sob o fio da navalha de uma 
CEI, observa o petista Herivelton 
Vela ameaçando entrar no jogo 
para fortalecer seu nome na cidade 
para prefeiturar contra o ‘indicado 
do rei’.

E por falar em CEI...
...vários endereços do poder pú-

blico de Pinda, inclusive a Câmara, 
receberam cópias de uma denúncia 
de pedofilia com menção de um 
boletim de ocorrência. A pergunta 
que não quer calar: o Legislativo 
pretende instaurar mais uma CEI 
para investigar o caso ou vai deixar 
o vereador Rogério Ramos "san-
grando" como suspeito?

Leitura fina
O mercado político de Lorena 

acredita que o grupo liderado pela 
ex-prefeita Marietta Bartelega e pelo 
vereador Maurinho Fradique deixou 
a desejar ou ficou devendo votos ao 
deputado Carlos Sampaio. Disseram 
que juntaram mais de cinco ‘estrelas 
cadentes’ do Legislativo, somados 
a um exército de carregadoras de 
bandeiras e uma grana significativa 
para conseguir mil duzentos e pou-
cos votos para o federal e menos 
de mil e seiscentos para o estadual 
Neto Bota.

Missão possível
Quem mostrou força no merca-

do eleitoral de Lorena foi a equipe 
dos vereadores Fábio Longuinho, 
Vanessa Andrea e Beto Pereira le-
vantando a bandeira do candidato 
Fernando Marangoni. Na base de 
muita sola de sapato e conversas 
com os eleitores, o trio, com uma 
equipe de voluntários, conseguiu o 
segundo lugar para Marangoni entre 
os mais votados da cidade. Um bom 
exercício para 2024.

A força do voto
Ainda sobre o recado das urnas 

de Lorena, quem mostrou forças na 
política local foi o Major Lescura, 
que sem os recursos exibidos e gas-
tos de muitos candidatos, apenas 
com uma pequena – porém, eficiente  

equipe de campanha e suas visitas 
nos bairros, conseguiu emplacar 
1.547 votos para o deputado estadu-
al Tenente Coimbra, o quinto mais 
votado na cidade. 

Carimbou o passaporte
A partir dos mais de 22 mil 

votos somente em Guaratinguetá, 
39.168 no total, Regis Yasumura 
apagou o fogo de muitos postulan-

Em dose dupla – prefeito e vice – Isael Domingues e Ricardo Piorino 
foram os primeiros a assinarem o livro de presença no encontro – pró-governo 

do Estado – com Felício 
Ramuth na última quarta-
-feira. A confirmação do 
apoio de Pindamonhanga-
ba – considerada berço dos 
‘Alckimistas’ – à campanha 
de Tarcísio de Freitas,  e 
consequentemente a de Bol-
sonaro, é muito significativa 
na busca dos votos.

Agora é ‘10’

Isael Domingues, Felício Ramuth e Ricardo Piorino

tes à sucessão do prefeito Marcus 
Soliva, dentro da própria equipe da 
administração pública. Segundo a 
leitura dos cientistas da Praça, se não 

fosse a ‘foguei-
ra das vaidades’ 
e os ciúmes de 
muitos ligados 
ao governo mu-
nicipal, prin-
cipalmente os 
vereadores, a 
cidade poderia 
ter o elegido a 

deputado estadual. No entanto, Ya-
sumura, mais que nunca demonstrou 
quem é quem na ‘fila do pão’ para 
as eleições de 2024.

O recado das urnas
Se as eleições do último 2 de ou-

tubro foram de fato prévias das mu-
nicipais de 2024, em Guará, o recado 
das urnas foi dado. Entre os ex-can-
didatos a federais, Cabo Samuel, 
Fabrício Dias e 
Arilson Santos, 
talvez nem para 
a futura Câmara 
consigam vaga. 
Os que tentaram 
a sorte para de-
putado estadual, 
apenas dois se 
atreverão a con-
correr a prefeito: Regis Yasumura 
– credenciado pela votação que 
obteve – e o médico Edison Ricco-
mi, pela estrutura de campanha que 
provavelmente terá à sua disposição, 
caso resolva disputar. Fora estes, ou 
seja, os aventurados acima citados, 
segundo os entendidos, talvez nem 
para vice. Quem arrisca um palpite?

 
Faca no pescoço

Parece que o prefeito Marcus So-
liva vai ter que fazer ‘omeletes sem 
quebrar os ovos’ nos pitacos para 
eleição da próxima mesa administra-
tiva da Câmara. Considerando Pedro 
Saninni em disputa aberta contra 
Vantuir Farias, e com Rosa Filippo 
também reivindicando a presidência 
da Casa, o gabinete poderá dizer sim 
a um governista e não à governabi-
lidade. Ou vice-versa...

Alguém responde
Onde foram parar os votos que o 

‘quinteto’ da Câmara de Guaratin-
guetá prometeu ao candidato Ortiz 
Junior, de Taubaté? Impressionante, 
mas cinco vereadores, com suas 
equipes de rua, combustível, carros 
adesivados, bandeiras, torcida orga-
nizada e ‘outras cositas mais’, para 
os míseros mil  quinhentos e poucos 
votos... Como se ouviu no balcão do 
Ponto Chique: “não estão com essa 
bola toda não”!!!

Lego ou quebra-cabeça?
Uma voltinha pelas esquinas 

mais politizadas de Cachoeira Pau-
lista e a impressão que as eleições 
estão mais próximas do que diz o 
calendário eleitoral. Nomes como 
Aurélio da Farmácia, Breno Anaya, 
Fernando Hummel e até o Torrada 
(saindo do forno) são comentados 
como os mais prováveis para en-
frentar Mineiro na reeleição. Falam 
que se o ex-prefeito Edson Mota 
pode ser candidato, Fabiano Vieira 
também pode. Com a palavra, os 
eleitores...

Dois pontos positivos
Os últimos dias de movimenta-

ção eleitoral em Cruzeiro foram pro-
dutivos ao vereador Diego Miranda. 
Na Câmara, Miranda marcou ponto 
com os proprietários de áreas de 
APP ao defender a cobrança mista 
de IPTU, o que poderá reduzir o va-
lor apenas para os espaços construí-
dos; no processo do 2º turno, soube 
representar o prefeito e o município 
na reunião da Amvale em apoio à 
candidatura de Tarcísio de Freitas.

Aritmética 2024
Se o favoritismo de Kleber Sil-

veira à sucessão de Thales Gabriel 
continuar, fica claro ao mercado 
político de Cruzeiro que o tabuleiro 
de xadrez cor-
re por conta de 
dois nomes da 
atual Câmara: 
Paulo Felipe 
ou Diego Mi-
randa.  Pelo 
andar da car-
ruagem, co-
menta-se que 
um deles aceitaria jogar como vice 
numa boa, já o outro, parece que a 
vaidade está muito alta...

Expectativa ou certeza?
Em análise aos 'lucros e perdas' 

das eleições deste 2 de outubro, os 
politiqueiros da Praça 9 de Julho 
são quase que unânimes em dizer 
que, para ter apenas 3.400 votos 
para deputado em Cruzeiro, seria 
melhor conservar a expectativa das 
municipais de 2024. Ah! Isso em 
referência à campanha de Juarez 
Juvêncio à Câmara Federal.

Perguntar não ofende
Onde foram parar os votos da 

deputada Renata Abreu na cidade 
de Aparecida, já que foi a aposta do 
prefeito Luiz Carlos – o Piriquito?

Dever de Casa 
O provável candidato a prefeito 

de Aparecida em 2024, Zé Louqui-
nho, fez seu ‘test drive’ nas urnas de 
2 de outubro e, pela concorrência, 
disse que ficou satisfeito em so-
mar mais de 2 
mil votos aos 
seus candida-
to do PL com 
os votos dos 
aparecidenses. 
Num cenário 
d u v i d o s o  e 
mutante, Zé vê 
grandes pos-
sibilidades de voltar concorrer à 
Prefeitura, porém, prefere aguardar 
as pesquisas para tomar a decisão 
se participa na linha de frente ou na 
retaguarda apoiando um bom nome.

Durmam com este...
...barulho! O prefeito de Ca-

choeira Paulista, Antonio Mineiro, 
terminou esta semana de maneira 
inusitada, com uma greve dos ser-
vidores municipais ‘embaixo de sua 
janela’. O Sindicato, que segundo a 
patuleia política, passou no período 
da Motolândia praticamente ador-
mecido, misteriosamente despertou 
agora nesta fase de Mineiro, cobran-
do os ‘direitos de quem já está com 
direitos’ mais que garantidos.

Regis Yasumura

Edison Riccomi

Tenente Coimbra e Major Lescura

Zé Louquinho

Kleber Silveira
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Foto: Jéssica Alves

Prefeitura de Lorena dá início à obras sem previsão 
para liberação da ponte da Padre João Renaudin
Restauro da via conta agora com atuação da Sabesp após descoberta de estrago da galeria que agravou problemas

A secretaria de Serviços Mu-
nicipais de Lorena deu início 
na terça-feira (4) às obras de 
reparo do manilhamento da 
ponte da rua Padre João Re-
naudin, no bairro da Olaria. 
O local teve um trecho de sua 
calçada comprometida após as 
fortes chuvas da semana pas-
sada. Ainda não há um prazo 
para liberação, já que agora, a 
Sabesp (Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo) atua no local.

Os trabalhos prometem 

Da Redação
Lorena

acabou arriando no local”.
Rosana informou que a 

empresa já foi acionada para 
solucionar os vazamentos. “A 
Sabesp já está no local para 
acabar com os vazamentos. 
Nossos pedreiros já vão dar 
início ao muro de arrimo no 
local, mas ainda não temos 
previsão de liberação do trân-
sito”.

Apesar da estrutura da pon-
te, segundo a secretaria, não 
ter sido afetada, a via precisou 
ser interditada, visando a 
segurança dos condutores. A 
secretaria de Trânsito e Trans-
portes realizou a sinalização e 
identificação dos desvios.Trabalho da secretaria de Obras em ponte da João Renaudin; Sabesp dá início à recuperação de galerias

Foto: Thamiris Silva

Câmara de Lorena assina parceria com Tribunal de Contas
Ação  com órgão tem o objetivo de dar mais transparência aos gastos do Legislativo, com uso de conteúdo audiovisual

A Câmara de Lorena aderiu, 
na quarta-feira (5), ao termo 
de cooperação com o TCE-SP 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo), adotando a 
Rede TCE-SP. O presidente 
da Casa, Dr. Fábio Longuinho 
(PSD), participou da assina-
tura do convênio na sede do 
Tribunal, em São Paulo, com 
as presenças do presidente 
do órgão fiscalizador, o con-
selheiro Dimas Ramalho, e 
várias autoridades estaduais.

A parceria pública, por meio 

Da Redação
Lorena

do termo com 108 câmaras 
paulistas, tem o objetivo de 
difundir o conteúdo audio-
visual de caráter educativo, 
institucional, jornalístico e 
informativo à sociedade do 
TCE. “A iniciativa possibilitará 
aumentar a rede de divulga-
ção do TCE e das ações da 
nossa Casa. Será uma nova 
ferramenta de transparência 
do Legislativo de Lorena, com 
auxílio direto do Tribunal, na 
elaboração e nas abordagens 
de temas pedagógicos de in-
teresse da nossa população”, 
frisou Longuinho.

O convênio possibilitará, 
ainda, mais transparência O presidente da Câmara de Lorena, Fábio Longuinho, que anunciou novo acordo por transparência com TCE

aos assuntos relacionados 
à fiscalização dos gastos do 
poder público do Estado e da 
cidade. “Na presidência do 
Legislativo procuro inovar e 
buscar outros instrumentos 
de transparência relacionados 
aos acontecimentos e aos 
investimentos realizados pela 
Câmara. A nova parceria com 
o Tribunal de Contas, inédita 
em nossa cidade, reforça meu 
comprometimento e lisura 
com o Poder Legislativo”, 
salientou.

A iniciativa é totalmente 
gratuita, sem qualquer tipo 
de custo ao Legislativo mu-
nicipal.

Servidores de Cachoeira seguem em greve 
com cobranças por melhorias e pagamentos
Salário, vale refeição e condições de trabalho estão entre reivindicações apresentadas à Prefeitura; 
Antônio Carlos Mineiro garante que orçamento deficitário impediu novos reajustes e melhor vale

Liderados pelo Sindicato 
de Servidores Públicos Mu-
nicipais, funcionários da Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
iniciaram greve na quinta-
-feira (6). As reivindicações 
englobam diversos setores 
comandados pelo Executivo, 
e as paralisações ocorrem 
principalmente na Saúde e 
Educação. O prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB), no 
entanto, afirmou que todas 
as questões trabalhistas estão 
dentro da legalidade. 

O grupo pede aumento 
salarial, melhoria na quantia 
do vale refeição, a elaboração 
de um plano de carreira para 
todos os cargos com a partici-
pação do Sindicato, referência 
automática, melhores condi-
ções de trabalho e também se 
queixa de assédio moral, afir-
mando que alguns servidores 
são alvo de perseguição. 

A presidente do Sindicato, 
Heloiza Hummel, que assu-
miu o órgão no final de 2020, 
contou que as tratativas 
com a Prefeitura ocorrem 

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista 

desde 2021. “Esta greve foi 
motivada pelo fato de nós, 
servidores, estarmos desde o 
ano passado dialogando com 
o Executivo e eles nos dizendo 
que não tem orçamento. Nós 
sempre ficamos para o ano 
que vem, mas esse ano nunca 
chega”. 

Um ofício foi enviado pelo 
Sindicato à Prefeitura, na 
última semana, comunicando 
o início da greve. Às 7h de 
quinta-feira, trabalhadores 
se organizaram em protesto 
na praça Prado Filho, no 
Centro. Segundo a presidente, 
as unidades escolares aten-
derão em horário reduzido, 
os transportes com veículos 
municipais serão diminuídos 
a 30%, assim como o quadro 
de funcionários das Estraté-
gias de Saúde da Família. 

Os transportes essenciais, 
como no atendimento em he-
modiálise, quimioterapia, ra-
dioterapia, as transferências 
e as altas hospitalares que 
necessitarem de ambulância 
continuaram normalmente.

“Não tem tempo para termi-
nar, uma vez que nós vamos 
aguardar que o Município 
nos chame para conversar. 

Movimentação de servidores que protestaram pelo Centro de Cachoeira Paulista; greve sem previsão de fim

Foto: Reprodução

dar um aumento de R$ 20, 
seguindo o INPC, mas foi para 
R$180, e já prometi R$ 250 
para o ano que vem” disse 
Mineiro sobre as discussões 
com o Sindicato.

Em nota publicada nas 
redes sociais, a Prefeitura 
respondeu sobre as reivindi-
cações. O Executivo afirmou 
que em 2022 a reposição 
inflacionária geral foi de 
10,19% e que, até março de 
2023, todos os funcionários 
devem receber o pagamento 
da referência, independen-
temente do número da re-
ferência. 

“Nós já fizemos a licitação 
do plano de carreira e já tem 
uma empresa vencedora, está 
naquele prazo de recurso e 
isso engloba tudo, as refe-
rências de toda a Prefeitura 
que precisa se reestruturar”, 
completou o prefeito sobre 
outra reivindicação feita 
pelos servidores. 

Novos desdobramentos são 
esperados para a próxima 
terça-feira (11), quando será 
realizada uma audiência para 
discutir as reivindicações do 
Sindicato na Justiça Traba-
lhista de Campinas.

Esperamos que isso não de-
more, porque nós sabemos 
que a população é a que mais 
sofre com toda essa situação” 
informou Heloísa Hummel.

Durante entrevista ao Atos 
no Rádio, também na quinta-
-feira, o prefeito, acompanha-
do do secretário de Finanças 

do município, Thales Satim, 
explicou que não é possível 
atender a todas as reivindi-
cações no momento devido 
a crise econômica enfrentada 
pelo Município, que iniciou 
a atual gestão com dívida 
de R$ 93 milhões entre fun-
cionalismo e fornecedores. 

Mineiro negou as acusações 
de perseguição a funcionários 
do Executivo. 

“A gente tem levado muito 
a sério, mas tem coisas que a 
gente não consegue cumprir 
nesse momento. O vale ali-
mentação era R$ 140 quando 
assumimos, e nós deveríamos 

reparar o estrago da galeria 
que cedeu e provocou o des-
barrancamento no entorno. 
O serviço na ponte, localizada 
sobre o Rio Taboão, está sendo 
acompanhado pela secretaria 
de Obras e Planejamento 
Urbano.

Segundo a engenheira Rosa-
na Reis, secretária de Obras e 
Planejamento Urbano, quando 
os funcionários deram início 
à obra descobriram vários 
vazamentos na tubulação da 
Sabesp. “Tinham vários pontos 
da rede da Sabesp com vaza-
mento, o que contribuiu para 
a nossa rede desmoronar. Teve 
um solapamento ali e a galeria 
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Ubatuba recebe apoio estadual para evitar 
desmoronamentos na estrada da Almada
Via segue parcialmente interditada desde o início de abril; Estado libera mais de R$ 2 milhões para obra de contenção 

As mais de trezentas fa-
mílias do bairro da Almada, 
em Ubatuba, ganharam um 
motivo para comemorar 
no início desta semana. 
A Prefeitura confirmou o 
recebimento de uma verba 
estadual de R$ 2,225 mi-
lhões para a realização de 
uma obra que deverá evitar 
novos desmoronamentos 
na principal via de acesso 
ao bairro.  

Em nota oficial, o Municí-
pio informou que o recurso, 
liberado pelo governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), será 
aplicado na construção de 
um muro de contenção de 
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encosta e na recuperação 
do pavimento do Km 3 da 
estrada municipal da Alma-
da. A obra tenta impedir in-
cidentes como o registrado 
no início de abril, quando 
a lateral da pista desmoro-
nou após uma forte chuva. 
Desde então, a via segue 
parcialmente interditada, 
dificultando o acesso ao 
bairro.

A destinação da verba 
atende ao pedido feito pelo 
Executivo, no fim de julho, à 
Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil. Na 
ocasião, técnicos do órgão 
realizaram uma vistoria no 
trecho afetado, onde cons-
tataram a necessidade de 
obras de contenção.

A expectativa é que o 
Obra na Estrada do Almada, em Ubatuba; trabalho com investimento de R$ 2 milhões em parceria com Estado

Foto: Divulgação PMU

processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pelo 
serviço seja aberto até o 
fim deste mês. Após este 
trâmite, a Prefeitura deverá 
divulgar as datas previstas 
de início e término da obra. 

A prefeita de Ubatuba, 
Flavia Pascoal (PL), come-
morou o apoio estadual e 
revelou que futuramente 
outras melhorias deverão 
ser realizadas na estrada 
da Almada. “Conseguimos o 
montante para a contenção 
emergencial deste trecho 
mais crítico e, posterior-
mente, deveremos trabalhar 
para expandir os serviços 
para diversos outros pontos 
dessa importante estrada de 
acesso ao bairro da Almada”.

Um homem foi conde-
nado a 52 anos de prisão 
em regime fechado, depois 
de matar uma mulher e 
um bebê em um incêndio 
criminoso há dois anos, 
em Pindamonhangaba. 
Na época, a outra filha da 
mulher, uma criança de 
sete anos, também ficou 
gravemente ferida, mas 
sobreviveu. 

Em dezembro de 2020, 
uma jovem de 22 anos e 
suas filhas de dois meses 
e seis anos tiveram sérias 
queimaduras após um vizi-
nho invadir a casa da famí-
lia e atear fogo, no bairro 
Pasin, em Moreira César.  
Na época, a Polícia Militar 
afirmou que o homem que 
causou o incêndio fugiu do 
local, mas foi identificado 
como vizinho das vítimas. 
Ainda no fim da tarde, 
policiais militares fizeram 
buscas nas imediações. Ele 
agrediu as crianças antes 
de tocar fogo.

O julgamento foi reali-
zado na quarta-feira, dia 
5. O réu foi condenado 
por tentativa de estupro, 
homicídio qualificado da 
bebê e da mãe, além de 
tentativa de homicídio 
da criança. O juiz Felipe 
Gonçalves negou o direito 
do homem de responder 
em liberdade.

Da Redação
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Condenado a 50 
anos por morte 
de mulher e 
bebê em Pinda
Réu invadiu casa 
e tentou abusar 
sexualmente de 
mulher em 2020
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Mais de 80% dos prefeitos da RMVale já se 
declaram apoio a Tarcísio no segundo turno
Gestores participam de encontro com vice da chapa; ex-ministro foi o mais votado em 31 cidades da região

Candidato a governador 
de São Paulo mais votado no 
primeiro turno das Eleições 
2022, Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) ganhou nesta 
semana o apoio público de 33 
prefeitos da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). A de-
cisão dos gestores municipais 
segue a tendência do eleitora-
do regional, que na primeira 
etapa da “corrida” ao Palácio 
dos Bandeirantes garantiu a 
vitória de Tarcísio em 31 das 
39 cidades da região. 

A manifestação conjunta 
de apoio ao ex-ministro da 
Infraestrutura, aliado do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
ocorreu durante um evento 
realizado na quarta-feira (5) 
em São José dos Campos. 
O encontro contou com a 
presença do candidato a vice-
-governador, Felício Ramuth 
(PSD), que foi prefeito de São 
José entre janeiro de 2017 e 
março deste ano. Na ocasião, 
Ramuth agradeceu a mobi-
lização dos representantes 
municipais e se comprome-
teu a retransmitir a Tarcísio 
as palavras de incentivo.

Além do atual chefe do 
Executivo de São José, An-
derson Farias (PSDB), o 
evento contou com as par-
ticipações dos 17 demais 
prefeitos: Aguilar Junior 
(Caraguatatuba), Ana Cata-
rina Bonassi (São Bento do 
Sapucaí), Anderson Mendon-
ça (Santo Antônio do Pinhal), 
Antônio Colucci (Ilhabela), 
Antônio Elzo Souza (Igaratá), 
Carlos Souza (Jambeiro), Cle-
mente de Lima (Tremembé), 
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Edmar Araújo (Monteiro 
Lobato), Evail dos Santos 
(Natividade da Serra), Feli-
pe Augusto (São Sebastião), 
Flavia Pascoal (Ubatuba), 
Isael Domingues (Pindamo-
nhangaba), Jucimar Ferreira 
(Redenção da Serra), Pétala 
Gonçalves (Caçapava), Rômu-
lo Kazimierz (Piquete) Sylvio 
Ballerini (PSDB) e Victor 
Miranda (Paraibuna).

Representado na reunião 
pelo vice-presidente da Câ-
mara de Cruzeiro, Diego 
Miranda (PSD), o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
reforçou sua predileção por 
Tarcísio durante entrevista 
na quinta-feira (6) ao pro-
grama Atos no Rádio. Na 
oportunidade, Fonseca, que 
no primeiro turno apoiou o 
atual governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), revelou sua ex-
pectativa caso o ex-ministro 
vença o pleito. “Acredito que 
se o Tarcísio for eleito, ele 
terá um olhar diferenciado 
e atencioso para a nossa re-
gião, já que seu vice é daqui. 
Não pude comparecer ao 
evento em São José devido 
ao encontro nacional do meu 
partido, mas estou empenha-
do em ajudar nesse trabalho 
conjunto dos prefeitos da 
RMVale que busca contribuir 
para a vitória do Tarcísio”. 

Além de Fonseca, os outros 
14 gestores municipais que 
não participaram da reunião 
em São José, mas declararam 
publicamente apoio à elei-
ção do republicano foram 
Alexandre Braga (São José 
do Barreiro), Antônio Carlos 
Mineiro (Cachoeira Paulista), 
Erica Soler (Potim), Guilher-
me Carvalho (Silveiras), José 
da Silva (Lavrinhas), José 
Saud (Taubaté), Laurindo 

Garcez (Queluz), Luiz Car-
los de Siqueira (Aparecida), 
Marcelo Padovam (Campos 
do Jordão), Marcus Soliva 
(Guaratinguetá), Paulo Hen-
rique Coutinho (Areias), Zé 
Eder (Cunha), Tiago Oliveira 
(Lagoinha) e Willian Landim 
(Bananal).

Em contrapartida, os seis 
prefeitos que ainda não re-
velaram se apoiarão Tarcísio 
ou o candidato Fernando 
Haddad (PT) no segundo 
turno, que tem sua votação 
marcada para o próximo dia 
30, são Adriano Marchesani 
(Santa Branca), Ana Lúcia Bi-
lard (São Luiz do Paraitinga), 
Fernando Siqueira (Roseira), 
Izaias Santana (Jacareí), Rene 
Gonçalves (Arapeí) e Silvana 
Zanin (Canas).

Prefeitos que irão apoiar
Tarcísio de Freitas
 
1 - Caçapava, Pétala Gonçalves Lacerda;
2 - Igaratá, Elzo Elias de Oliveira Souza;
4 - Jambeiro, Carlos Alberto de Souza;
5 - Monteiro Lobato, Edmar José de Araújo;
6 - Paraibuna, Victor de Cássio Miranda;
8 - São José dos Campos, Anderson Farias;
9 - Campos do Jordão, Marcelo Padovan;
10 - Lagoinha, Tiago Magno de Oliveira;
11 - Natividade da Serra, Evail Augusto dos Santos;
12 - Pindamonhangaba, Isael Domingues;
13 - Redenção da Serra, Jucimar Ferreira da Silva;
14 - Santo Antônio do Pinhal, Anderson José Mendonça;
15 - São Bento do Sapucaí, Ana Catarina Martins Bonassi;
17 - Taubaté, José Antônio Saud;
18 - Tremembé, Clemente Antônio de Lima Neto;
19 - Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, o Piriquito;
20 - Cachoeira Paulista, Antônio Carlos Mineiro;
22 - Cunha, Zé Eder;
23 - Guaratinguetá, Marcus Augustin Soliva;
24 - Lorena, Sylvio Ballerini;
25 - Piquete, Rômulo Kazimierz Luszczynski;

26 - Potim, Erica Soler;
29 - Areias, Paulo Henrique Coutinho;
30 - Bananal, William Landim da Silva;
31 - Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca;
32 - Lavrinhas, José Benedito;
33 - Queluz, Laurindo Garcez;
34 - São José do Barreiro, Alexandre de Siqueira;
35 - Silveiras; Guilherme Carvalho;
36 - Caraguatatuba, Aguilar Junior;
37 - Ilhabela, Antônio Luiz Colucci;
38 - São Sebastião; Felipe Augusto;
39 - Ubatuba, Flávia Pascoal.

Prefeitos que não anunciaram
posicionamento até o fechamento 
esta edição

3 - Jacareí, Isaias Santana;
7 - Santa Branca, Adriano Marchesani;
16 - São Luiz do Paraitinga, Ana Lúcia;
21 - Canas, Silvana Zanin;
27 - Roseira, Fernando Siqueira;
28 - Arapeí, Renê Lúcio.
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Saneamento no desenvolvimento infantil
No Mês das Crianças, Águas Piquete destaca setor como fator determinante a vida

A infância é o espaço de 
tempo entre o nascimento e 
a adolescência, este intervalo 
é um dos momentos mais 
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importantes na vida de um 
indivíduo, pois é a fase de 
formação e desenvolvimen-
to de comportamentos. Isso 
demanda a necessidade de 
atenção quanto à segurança, 
educação, nutrição e saúde. E 
dentro desse conjunto também 

está envolvido o ambiente onde 
residem.

O saneamento básico é um 
direito constitucional, e pro-
priamente por ser um serviço 
de infraestrutura, também tem 
influência direta no desenvol-
vimento infantil. A carência 
deste setor para as crianças 
pode ser fatal. Com a exposição 
diária a ambientes insalubres, 

as chances de contrair doenças 
como gastroenterites, diarreias, 
febre tifóide, hepatite A, e ou-
tras podem ser grandes, com-
prometendo seu desempenho 
cognitivo, emocional e físico.

Segundo o portal de notícias 
das Nações Unidas, aproxima-
damente 700 crianças com 
menos de cinco anos de idade 
têm suas vidas comprometidas 

todos os dias pelo consumo de 
água contaminada. Além disso, 
cerca de 297 mil meninos e 
meninas também abaixo de 
cinco anos morrem em razão 
de doenças, principalmente 
por desidratação e diarreia.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, que pertence ao Grupo 
Iguá, garante a potabilidade 
aos clientes. “Seguimos todas 
as diretrizes previstas pelo 

Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Janaina Nogueira Luiz Ferreira, brasileira, casada, servidor publico 
estadual, RG. 25.536.199-3-SSP-SP, CPF. 249.520.458.97 e Marcelo 
Adriano Ferreira, brasileiro, autônomo, RG. 15.518.337-0.SSP.SP, CPF. 
091.452.958-75. Os intimados deveram comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, 
nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 
horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada em 25 de 
setembro de 2022, de R$ 75.158,09, sujeita à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual são devedores 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato 
por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial 
Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com 
os Recursos SBPE no Âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, 
emitidos aos 30.11.2012, que tem por objeto o imóvel situado na Rua 
Antonio de França Veloso, número 149, Jardim Rony, CEP: 12506070 – 
Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 1.545. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira 
e última publicação deste edital, que será publicado nos dias 6, 7 e 8, do 
corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa da credora, requerente da intimação, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 05 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

          EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Aline Miranda da Silva, brasileira, solteira, vendedora, RG: 
48.411.607.01-SSP-SP, CPF. 402.043.778-54. A intimada devera 
comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 
287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de 
expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da 
importância, posicionada em 29 de setembro de 2022, de R$ 6.133,52, 
sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), 
somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; do qual é devedora em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e 
Venda e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras Avenças 
(Contrato 000978469-1), emitidos aos 27.01.2020, que tem por objeto o 
imóvel situado na Avenida Doutor George Washington Galvão 
Nogueira, nº 1.189 – Apartamento 32- Edifício YES, CEP: 12.519-240 – 
Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 47.435. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira 
e última publicação deste edital, que será publicado nos dias 07, 08 e 11, do 
corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa do credor, requerente da intimação, Banco Bradesco S/A, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
 

Guaratinguetá, 06 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Maristela Novaes Fernandes Cals, brasileira, casada, administradora 
de empresas, RG. 20.968.680-7-SSP-SP, CPF. 162.798.118.75 e Waldenir 
Gaia Cals, brasileiro, comandante da marinha mercante, RG. 06.130.283-
3.SSP.SP, CPF. 895.633.957.00. Os intimados deveram comparecer a este 
Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do 
Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 
16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada em 
26 de outubro de 2022, de R$ 247.371,09, sujeita à atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, 
também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual são 
devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao Contrato por Instrumento Particular de Financiamento com Constituição 
de Alienação Fiduciária em Garantia Emissão de Cédula de Crédito 
Imobiliário e outras Avenças, emitidos aos 22.03.2010, que tem por objeto 
o imóvel situado na Rua Laudelino de Freitas Castro, número 169, 
Portal das Colinas, CEP: 12516-190 – Guaratinguetá-SP, objeto da 
matrícula no CRI sob número 38.382. O prazo para pagamento da dívida é 
de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, que 
será publicado nos dias 7, 8 e 11, do corrente mês, sob pena de 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente da 
intimação, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 26 § 
7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 06 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 365/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GASOLINA E 
ETANOL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Abertura: 06/10/2022 – Sessão Pública: 19/10/2022 – 09:30h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 06 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

Santuário prevê chegada de sessenta mil 
peregrinos a pé para a Festa da Padroeira
Volta de liberação total de movimento de fiéis após período de restrição da pandemia gera expectativas 
na cidade para atividades na Basílica; Polícia Rodoviária Federal lança aplicativo para auxiliar romeiros

Faltando quatro dias para o 
12 de outubro, a Festa de Nossa 
Senhora Aparecida coloca uma 
atenção especial para com a 
rodovia Presidente Dutra, que 
já registra grande número de 
romeiros seguindo a pé em 
direção ao Santuário Nacional. 
A expectativa da Polícia Rodo-
viária Federal é que esse ano, 
com a liberação das restrições, 
cerca de sessenta mil pessoas 
caminhem até Aparecida.

Em 2021, peregrinaram a pé 
até a Basílica, 30.432 pela Via 
Dutra, segundo a concessioná-
ria que administra a estrada. 
No Dia da Padroeira, o número 
de romeiros caminhando foi 
de 1.773 pessoas, totalizando 
32.205 romeiros que chega-
ram a Aparecida ao longo dos 
dez dias de solenidades.

Para auxiliar esse público, a 
PRF lançou um aplicativo para 
ajudar os romeiros com rotas 
de peregrinação e alertas de 
ponto de apoio. Por meio do 
app, o usuário terá acesso a 
vários serviços e informações 
úteis para a romaria, como as 
principais rotas para chegar 
na Basílica, indicações dos 
pontos de apoio, restaurantes 
próximos e rede hoteleira, além 
de receber alertas de acidentes 
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nas vias, poder atualizar as 
condições das entradas, checar 
a previsão do tempo, entre 
outras funcionalidades.

Ainda de acordo com a PRF, 
ao final do percurso, o usuário 
poderá gerar um certificado 
de conclusão da viagem, emi-
tido pela organização religiosa 
responsável pelo evento e pela 
própria Polícia Rodoviária. 
O aplicativo PRF Peregrino é 
gratuito e está disponível na 
versão Android e IOS, podendo 
ser baixado na loja virtual do 
celular.

A inspetora da Polícia Ro-
doviária Federal, Fernanda 
Souza Carlos, orienta os pe-
regrinos a ter muita atenção 
durante a caminhada, usar 
roupas claras, uso do colete 
reflexivo e andar em fila in-
diana. “É importante priorizar 
a caminhada em grupo, evitar 
caminhar à noite porque a vi-
sibilidade é reduzida e o risco 
de acontecer um acidente é 
maior”.

Para ajudar os devotos 
que estão fazendo a pere-
grinação, tendas de apoio 
foram espalhadas ao longo 
da rodovia. Nos locais, volun-
tários oferecem água, frutas 
e outros alimentos, espaços 
para descanso com colchões 
e cadeiras, local para banho, 
fisioterapia, massagem e tam-
bém conexão com internet.

Programação – Com o fim 
das restrições, o Santuário 
programou dois shows para 
os romeiros que visitarem a 
Basílica. No sábado (8), a par-
tir das 20h55, se apresentam 
a cantora e apresentadora da 
TV Aparecida, Mariângela 
Zan, a cantora, compositora 
e intérprete da Música Po-
pular Brasileira Joanna, e 
convidados.

O tributo à Padroeira do 
Brasil será realizado na Tri-
buna Dom Aloísio Lorschei-
der.

Na segunda-feira (10), o 
Festival da Padroeira traz o 
show do cantor Daniel, com 
apresentação da orquestra do 
Pemsa (Projeto de Educação 
Musical do Santuário de Apa-
recida). O evento tem início 
também às 20h55, na Tribu-
na do Pátio das Palmeiras.

Outros seis artistas convi-
dados se juntam ao cantor no 
Santuário Nacional, neste dia, 
para homenagear a Rainha 
do Brasil com seus dons. 
Alexandre Pires, Maurício 
Manieri, Thiago Arancam, 

Luiza Possi, Elba Ramalho e 
Liah Soares já confirmaram 
presença na produção desta 
grande festa.

No dia 12 de outubro, a 
expectativa do Santuário 
Nacional é receber mais de 
75 mil pessoas, número re-
gistrado na mesma data no 
ano passado. Esse número 
deve ser superado porque a 
restrição de número de ro-
meiros nas celebrações não 
está mais em vigor.

No dia de Nossa Senhora 
Aparecida, as festividades 

começam às 4h50. Ao todo, 
seis missas estão programa-
das, todas no Altar Central 
da Basílica, às 5h, 7h, 9h 
(missa solene), 12h, 14h, 
16h e 19h15. A partir das 
18h haverá uma procissão, 
saindo da Basílica Histórica 
em direção ao Santuário Na-
cional. Após a última missa, 
haverá um show pirotécnico.

Tenda do peregrino - A 
Tenda dos Peregrinos, espaço 
de acolhida para os devotos 
que peregrinam ao Santuário 
Nacional, a pé ou de bicicleta, 
funcionará a partir de hoje até 
o dia da Padroeira do Brasil 
(12), das 7h às 19h. A estrutu-
ra fica situada atrás da Sala de 
Imprensa, no pátio da Basílica.

Montada especialmente 
para o período da Novena e 
Festa da Padroeira de 2022, 
na Tenda são oferecidos ser-
viços de massagem, lavagem 
dos pés, alongamento, cura-
tivos, atendimento médico e 
de enfermagem.

Em torno de mil volun-
tários, profissionais e es-
tudantes de diversas áreas 
se unem nos cuidados com 
os romeiros. A iniciativa é 
desenvolvida desde 2017. 
Em 2021, cerca de duas mil 
pessoas que passaram por 
Aparecida, em rotatividade, 
foram atendidas ao longo dos 
cinco dias.

Movimentação rumo ao Santuário em 2021; capital católica acredita em alta após período de restrições

Foto: Marcelo A dos Santos

Ministério da Saúde em nosso 
sistema de abastecimento. Na 
Estação de Tratamento, nossos 
técnicos em química analisam 
a água a cada 2 horas, levando 
em consideração o PH, turbi-
dez, cor, cloro e flúor. Além dis-
so, diariamente são verificados 
os parâmetros de qualidade da 
água do poço e, semanalmente, 
é feita também a inspeção da 
rede de distribuição na cidade. 
Por fim, mensalmente, aconte-
ce uma coleta laboratorial, por 
meio do plano de amostragem, 
comprovando e assegurando 
a qualidade final.” conclui 
Guillen.
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Saúde de Cruzeiro 
realiza novo mutirão 
para combater câncer 

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro, em parceria com 
a Liga de Oncologia de 
Taubaté e o Hospital Santa 
Casa, realiza hoje um muti-
rão de consultas e exames 
preventivos contra o cân-
cer de mama e próstata. A 
iniciativa será realizada no 
AME (Ambulatório Munici-
pal de Especialidades) das 
8h às 16h30.

O mutirão, realizado pela 
Liga Oncologia de Taubaté, 
em parceria com a secreta-
ria Municipal de Saúde e 
a Santa Casa, consiste em 
consultas, exames preven-
tivos e orientações sobre a 
doença, e marcam as cele-
brações do Outubro Rosa, 
mês destinado à conscien-
tização sobre o Câncer de 
Mama no País.

Os pacientes que partici-
parão da ação foram enca-
minhados pelas unidades 
de saúde dos bairros. Os 
atendimentos serão feitos 
por uma equipe especiali-
zada, supervisionada por 
um dos mais respeitados 
e conhecidos oncologistas 
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do estado de São Paulo, o 
médico Flávio Salgado. 

Na oportunidade serão 
ofertadas diversas ativida-
des, entre elas, palestras, 
consultas e exames pre-
ventivos com o objetivo de 
identificar a doença logo no 
começo, para que o trata-
mento seja mais eficaz.

Não será realizado ne-
nhum tipo de exame labo-
ratorial ou por imagem, mas 
a organização ressalta que, 
havendo a necessidade, os 
pacientes que passarem pela 
consulta receberão imedia-
tamente o encaminhamento 
com o pedido de exames 
mais detalhados.

Exames feitos em parceria com a Liga 
de Oncologia de Taubaté contam com 
atendimento durante este sábado

Frei Galvão amplia atendimentos e 
vira hospital regional estruturante
Convênio torna hospital referência; novidade dá sequência à implantação do tripé da saúde

O Hospital Frei Galvão ini-
ciou novos atendimentos via 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
nesta semana, após convênio 
assinado com o Governo do 
Estado de São Paulo. A unidade 
passa a ser referência de média 
e alta complexidade para as 
cidades do Vale da Fé, Vale 
Histórico, dando sequência ao 
projeto que ficou conhecido 
como “Tripé da Saúde”, que 
já conta com a construção do 
Hospital Regional de Cruzeiro.

O anúncio foi feito em cole-
tiva de imprensa na terça-feira 
(4), um dia depois dos atendi-
mentos terem sido iniciados. 
Com o início, os atendimentos 
serão regionalizados e os pa-
cientes que tiverem necessida-
de de procedimentos cirúrgicos 
ou médicos chegarão ao hospi-
tal após encaminhamento pela 
Cross (Central de Regulação de 
Oferta de Serviços da Saúde).

Houve ampliação dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), reforço do suporte 
neonatal e do suporte cirúrgico 
para procedimentos de média 
e alta complexidade. Também 
há leitos para internação da 
clínica médica. A regionaliza-
ção do hospital foca pacientes 
SUS. Os pacientes da saúde su-
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plementar continuarão sendo 
atendidos.

O objetivo é auxiliar pa-
cientes do Vale da Fé e Vale 
Histórico que precisam de 
atendimentos e procedimentos 
médicos no Hospital Regional 
mais próximo, que fica em 
Taubaté (a unidade de Cruzeiro 
está prevista para 2024). Se-
gundo o Governo do Estado de 
São Paulo, o hospital deu início 
neste mês a um novo contrato 
para garantia da continuidade 
de procedimentos realizados 
pela unidade, com custeio 
mensal que será realizado pelo 
governo estadual.

“Já iniciamos os serviços 
de retaguarda em leitos de 
UTI, UTI neonatal, pediatria, 
cirurgia de alta complexi-
dade”, informou o hospital, 
acrescentando que possui um 
centro cirúrgico com seis salas 
e possibilidade de ampliação 
para dez, além de espaços e 
equipamentos médicos como 
tomografias, ressonância mag-
nética do coração e centro de 
diagnóstico por imagem.

“Agradecemos ao Governo 
do Estado de São Paulo, que 
não mediu esforços para que 
este sonho pudesse se tornar 
real, também à Dra. Nádia Ma-
galhães (diretora do Departa-
mento Regional de Saúde), por 
ser incansável,  imprescindível 
e determinante na efetivação 

do contrato (trecho da nota do 
hospital)”.

Tripé – A transformação 
do Hospital Frei Galvão em 
hospital estruturante deu se-
quência ao projeto anunciado 
em maio de 2021, pelo então 
governador João Doria (sem 
partido). Na época, o HRC (Hos-
pital Regional de Cruzeiro) foi 
destacado junto a outros dois 
espaços para o atendimento 
regionalizado, as Santas Casas 
de Guaratinguetá e Lorena.

A primeira foi substituída 
pelo HFG, agora hospital es-
truturante. O segundo espaço, 
a Santa Casa de Lorena, ainda 
não recebeu o projeto e o 
aporte para a ampliação da 
estrutura.

Acompanhando a construção 
HRC, o prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
que preside a Amvale (Asso-
ciação dos Municípios do Vale 
do Paraíba), frisou que o hos-
pital lorenense deve oferecer 
atendimento na sequência 
do Frei Galvão. “Estive com o 
secretário (estadual de Obras) 
Marcos Penido, em São Paulo, 
conversando sobre a situação 
da nossa região, e ele garan-
tiu que todos os projetos em 
andamento serão mantidos. 
Falei também com o secretário 
da Saúde do Estado, o Jean Go-
rinchteyn, que disse o mesmo. 
Acredito que, a exemplo do que 
aconteceu em Guaratinguetá, 
Lorena deve ser devidamente 
contemplada, e teremos essa 
luta para fazer do hospital de 
Cruzeiro algo muito bem estru-
turado”, contou Fonseca. “Pe-
dimos ainda que o HRC tenha 
um espaço para o tratamento 
de oncologia, além da criação 
de um centro de acolhimento 
e uma ala psiquiátrica”.O Hospital Frei Galvão, que passou a atuar como hospital estruturante para cidades do Vale da Fé e Histórico

Foto: Arquivo Atos

O presidente da Câmara de 
Guaratinguetá, Arilson Santos 
(PSC), usou suas redes sociais 
para denunciar a demora no 
atendimento no novo Pronto 
Socorro Materno Infantil da 
cidade. De acordo com a Santa 
Casa, o aumento da demanda 
tem prejudicado o serviço.

Segundo o parlamentar, o 
caso foi registrado na segunda-
-feira (3). “Eu estava na sessão 
de Câmara e, no final, recebi 
ligações de várias mães que 
estavam esperando por aten-
dimento. Eu saí da Câmara e 
fui até o local. Chegando lá, eu 
me deparei com várias mães 
aguardando por atendimen-
to. Tinha uma que estava há 
sete horas esperando”, contou 
Arilson.

O vereador ressaltou que 
o local de atendimento é pe-
queno e estava lotado de pais 
com seus filhos. “O espaço 
para espera é muito pequeno 
e, naquele dia, apenas dois 
pediatras estavam atendendo 
a demanda”.

Arilson disse que sabe que o 
local está em fase de adaptação, 
mas que a mudança já esta-
va programada. “Nós vamos 
questionar a prefeitura sobre 
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o número de médicos disponi-
bilizados, já que a cidade toda 
procura atendimento ali para 
casos de urgência/emergência”.  

O diretor Administrativo 
da Santa Casa, André Barros 
Monteiro Junior, disse que o 
aumento de demanda aconte-
ceu no Pronto Socorro Infantil 
e não no setor de maternidade. 
“Devido ao aumento de casos 
de doenças respiratórias, cres-
ceu a demanda no número 
de atendimentos infantis, e 
na segunda-feira, foi isso que 
aconteceu”.

André explicou que a Santa 

Foto: Marcelo A. dos Santos

A Santa Casa, que presta serviços vinculados ao Pronto Socorro Materno Infantil; sistema enfrenta dificuldades

População reclama de demora no 
atendimento do PS Infantil em Guará

Casa assumiu o atendimento 
infantil no último dia 30 de 
setembro, e herdou uma de-
manda represada. “O município 
vinha de uma média de noven-
ta atendimentos infantis por 
dia. Hoje, nós estamos fazendo 
140 atendimentos”.

Sobre o espaço reduzido 
para o acolhimento dos pais e 
pacientes, o diretor informou 
que a área definitiva do Pronto 
Socorro Materno Infantil já 
está sendo finalizado. “Quan-
do o atendimento começou, a 
Santa Casa ofereceu esse es-
paço provisório até que a área 

definitiva, que fica na Unidade 
de Pronto Atendimento, seja 
finalizada. Eu acredito que até o 
final da próxima semana o local 
definitivo já esteja concluído”.

Monteiro negou que o nú-
mero de profissionais para 
atendimento no PS Infantil 
seja insuficiente. “Não houve 
ausência de profissional em 
nenhum momento, nós temos 
dois pediatras de plantão per-
manentemente. Entendemos 
que esse é um momento de 
transição, de adequação, e que 
nos próximos dias tudo estará 
estabilizado”.

Santa Casa aponta para aumento de demanda como motivador do problema 
com o setor, e garante que situação já foi normalizada durante esta semana
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Aparecida quer regularizar alternativos 
para resolver problema do transporte
Piriquito envia projeto para firmar parceria com associação de taxistas; proposta inclui uso de tuk-tuk

O prefeito de Aparecida, Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(PODEMOS), enviou à Câmara 
um projeto para regulamentar 
o transporte alternativo na 
cidade. A medida veio após o 
contrato com a empresa Pás-
saro Marron ser encerrado, em 
fevereiro de 2021. Não houve 
acordo para que a empresa 
continuasse atuando.

“Eu me reuni com a Pássaro 
Marron algumas vezes, mas 
eles queriam que a Prefeitura 
subsidiasse, num valor alto, a 
manutenção dessas linhas ur-
banas. Então, eu preferi que a 
empresa deixasse o município”, 
contou Piriquito.

Com a saída da Pássaro 
Marron, somente os ônibus 
intermunicipais (Guaratingue-
tá-Aparecida e Aparecida-Ro-
seira) estão circulando pela 
cidade. Os bairros Itaguaçú e 
São Francisco não estão sendo 
atendidos. 
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O secretário de Administra-
ção de Aparecida, Carlos Ivo 
dos Reis Sales, revelou que a 
regulamentação do transporte 
alternativo será necessária 
devido a falta de empresas 
interessadas em participar da 
licitação para o serviço. “Nós 
tentamos duas vezes para que 
as empresas entrassem, mas 
não tivemos resposta. Então, a 
solução foi tentar regularizar o 
transporte alternativo”.

Sales afirmou que o objetivo 
do projeto é facilitar a vida do 
usuário. “O preço e o gasto da 
empresa para operar o trans-
porte na cidade acaba não 
compensando, então não há 
interessados. Então, a solução 
é regularizar o alternativo. 
Futuramente, analisando as 
necessidades dos moradores, 
nós podemos abrir outra lici-
tação”.

Pelo projeto, a Prefeitura 
firmará uma parceria com a 
associação recém criada por 
motoristas que atuavam como 
taxistas clandestinos na cidade 
para operar o transporte alter-

Ônibus da linha Aparecida-Guaratinguetá, que tem suprido parte da demanda de passageiros na cidade

Foto: Arquivo Atos

nativo. “Criaram uma associa-
ção, com CNPJ, tudo dentro da 
legalidade para atuar aqui em 
Aparecida. Então eu enviei o 
projeto para a Câmara, para 
que junto com o prefeito, o 
Legislativo decida sobre essa 
questão”, explicou.

Poderão participar do trans-
porte alternativo as vans e até 
os tuk-tuk, que são uma espé-
cie e triciclo bastante utilizado 
em países como Tailândia e 
Malásia. As inscrições devem 
acontecer somente depois 
do projeto aprovado pela 
Câmara. O projeto não prevê 
a regulamentação dos carros 
por aplicativos.

Após a aprovação, Siqueira 
deve definir a tarifa que será 
cobrada pelo transporte alter-
nativo no município.

Legislativo – O presidente 
da Câmara de Aparecida, Gú 
Castro (PSDB), informou que 
recebeu o projeto do Executivo 
na segunda-feira (3). “O projeto 
seguiu para as comissões e 
deve ser votado na próxima 
sessão, daqui a 15 dias”.

Justiça proíbe cobrança de 
taxa de turismo em Ubatuba 
Ônibus de excursão e veículos fretados passam a ter
livre acesso; Prefeitura pode recorrer da decisão judicial 

O TJ-SP (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo) 
ordenou no último fim de 
semana que a Prefeitura de 
Ubatuba suspenda a cobrança 
da taxa de turismo imposta a 
ônibus de excursão e veículos 
fretados que atuam na cidade. 
O parecer judicial apontou 
inconstitucionalidade no pro-
cesso de criação da tarifa, em 
2015.

Em caráter liminar (provisó-
rio), a decisão pela proibição 
da tarifa foi proferida pelo de-
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sembargador do TJ-SP, James 
Siano, na última sexta-feira 
(29). O magistrado julgou 
como indevida a taxa, pois sua 
criação não ocorreu através de 
uma lei, mas sim por meio de 
um decreto municipal, baixado 
pelo então prefeito de Ubatu-
ba, Maurício Moromizato (PT), 
em 4 de março de 2015.

O parecer judicial atendeu 
a ação movida recentemen-
te pela Abrafec (Associação 
Brasileira dos Fretadores 
Colaborativos), que além da 
irregularidade observada pelo 
desembargador, também acu-
sava a Prefeitura de extrapolar 
sua competência constitucio-

nal ao impor restrições ao 
tráfego intermunicipal. Outro 
argumento utilizado pela 
entidade foi que a cobrança 
da tarifa, que poderia chegar 
até R$ 4,6 mil, dependendo 
do tamanho do veículo e seu 
período de permanência na 
cidade, inviabilizava a atuação 
de inúmeras pequenas empre-
sas de fretamento, pois o alto 
valor da taxa acarretava num 
aumento do valor do serviço.

O governo da prefeita Flavia 
Pascoal (PL) poderá recorrer 
da decisão judicial. Até o 
fechamento desta edição, o 
Executivo não havia se mani-
festado sobre o caso.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.
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