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New Creta 

Caraguá investe 
R$ 4 milhões 
para estruturar
a segurança

Buscando intensificar o 
combate à criminalidade em 
Caraguatatuba, a Prefeitura 
anunciou no último fim de 
semana um investimento de 
R$4,4 milhões na área da 
Segurança Pública. Além da 
criação da Guarda Civil Muni-
cipal e a aquisição de câmeras 
de videomonitoramento, o 
montante será aplicado na 
Operação Verão 2022/2023. 
Em Lorena, a expectativa é 
pela retomada da ação arma-
da. Anunciado pelo prefeito 
Aguilar Junior (MDB) , o pacote 
de melhorias tem como “cereja 
do bolo” a implantação da 
GCM, que contará com setenta 
agentes armados. 
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Câmara de Cruzeiro 
quer vetar emendas em 
projetos do Executivo
Proposta causa polêmica e acaba retirada da pauta na última 
sessão; tema deve voltar à discussão na próxima segunda-feira

Um projeto colocado em 
pauta na sessão da segunda-
-feira (10) gerou polêmica no 
cenário político de Cruzeiro. 
Na ordem do dia, uma pro-
posta de autoria do próprio 

Legislativo, que pode alterar o 
regimento interno da Câmara 
impedindo a apresentação de 
emendas a projetos enviados 
pelo Executivo.

Os autores do projeto são 

José Marcos de Paiva Branco 
(PSDB) e Jorge Luiz dos Santos 
(PL), presidente da Câmara. A 
Câmara de Cruzeiro possui dez 
vereadores.

Pág. 3Diego e Thales; vereador discorda

os vereadores Anderson Fer-
rer Pereira (PSD), Sandra da 
Cunha (MDB), Nelson Pinheiro 
Junior (PL), Carlos Alberto 
Ribeiro (União), Paulo Fili-
pe da Silva Almeida (União), 

Foto: Reprodução

Servidores de Cachoeira
Paulista encerram greve após 
acordo com reajuste e vales

A audiência judicial, reali-
zada na terça-feira (11), entre 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista e o Sindicato dos 
Servidores Municipais no 
TRT 15ª Região de Campinas 
acabou com a greve, que 
paralisou parte dos serviços 
municipais. Os funcionários 

estavam em paralisação 
desde o último dia 6, com 
reivindicações como aumen-
to salarial, reajuste do vale 
refeição, plano de carreira, 
melhores condições de tra-
balho e denúncia de casos 
de assédio moral.
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Vereadores aprovam anistia para 
empresários penalizados durante 
pandemia de Covid em Lorena 

Os vereadores de Lorena 
aprovaram, no dia 3, um pro-
jeto de lei que dá anistia às 
pessoas jurídicas (empresas) 
que tenham sido penalizadas 
durante o período de medidas 
restritivas estabelecidas no 
combate à pandemia. A propos-
ta aguarda a sanção ou veto do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB).

O texto prevê a anistia de 
multas aplicadas a partir das 

“restrições para ocupação, 
horário de funcionamento ou 
distanciamento mínimo para 
todos os estabelecimentos pri-
vados de Lorena”, relacionadas 
à pandemia de Covid-19. O 
período abrange de março de 
2020 a novembro de 2021, 
conforme estipulado pelo 
autor, o vereador Marcelinho 
Alvarenga (PSD).

Pág.  5Prefeitura de Cachoeira Paulista, que retomou atendimento normal depois de acordo e fim de greve

Foto: Fabiana Cúgolo

Parte da estrutura para a Festa de Frei Galvão, que começa no sábado

Festa de Frei 
Galvão neste 
sábado em 
Guaratinguetá

Hoje em Guaratinguetá será 
marcado pelo início da Festa 
de Frei Galvão. As celebrações 
serão realizadas no Santuário 
Arquidiocesano de Santo An-
tônio de Sant'Anna Galvão, no 
bairro Jardim do Vale, até o 
próximo dia 25, dia dedicado 
ao primeiro santo brasileiro 
da Igreja Católica.

A programação conta com 
liturgia, celebrações e festa no 
ambiente externo do templo 
religioso com shows e barra-
cas de comidas típicas. Neste 
ano, a celebração recorda 
o bicentenário de morte de 
Frei Galvão com o tema "É 
morrendo que se vive para a 
vida eterna".
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Cruzeiro avança 
em processo de 
implantação da 
GCM armada
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A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na segunda-feira 
(10) o avanço do processo 
burocrático que busca ga-
rantir que a GCM (Guarda 
Civil Municipal) passe atuar 
armada. Com o progresso nas 
tratativas junto à PF (Polícia 
Federal), a expectativa é que 
o novo modelo de trabalho 
entre em funcionamento até 
o fim do primeiro semestre do 
ano que vem. 

Em nota oficial, a secretaria 
de Segurança Pública de Cru-
zeiro informou que foi oficiali-
zado na última segunda-feira o 
acordo de cooperação técnica 
entre o Município e a direção 
da PF. 

Último mês 
para isenção 
do IPTU 2023 
em Pinda

Termina no próximo dia 
31 o prazo para solicitação 
de isenção do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano), 
em Pindamonhangaba. Neste 
ano, o morador pode solicitar 
o benefício via plataforma 
1Doc ou presencialmente.

De acordo com a Prefeitura, 
a isenção deve ser requerida 
sobre o ano anterior ao do 
lançamento.
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Litoral registra 
assassinatos 
entre familiares 
nesta semana

Pág. 4

Duas tragédias abalaram 
famílias do Litoral Norte 
no último fim de semana. 
Enquanto em Caraguatatuba 
um jovem matou o pai, em 
Ubatuba um morador tirou a 
própria vida após assassinar 
a esposa.

Lorena retoma 
debate com 
MRS após morte 
de ex-servidor 

A morte de um idoso de 
66 anos, atropelado por 
um trem no último fim de 
semana, reacendeu o debate 
em Lorena sobre a necessi-
dade de novas medidas de 
segurança nos pontos de 
travessia da linha férrea. 
Este foi o segundo acidente 
fatal registrado em pouco 
mais de um ano e meio 
no trecho da ferrovia que 
divide os bairros Vila Geny 
e Vila Nunes.
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Prefeitura emite 
alerta e “golpe 
da fiscalização” 
em Pinda

Ainda no início deste mês, 
Pindamonhangaba emitiu 
um alerta sobre golpes apli-
cados em comerciantes e 
empresários. De acordo com 
relatos, golpistas ligaram 
para comerciantes apontan-
do integrar o departamento 
de fiscalização do município. 
Conforme o detalhamento 
da Prefeitura, os principais 
alvos são empresários do 
setor gastronômico.
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AAP abre filial 
com esportes
para crianças 
em Cruzeiro
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A AAP (Associação Amando 
o Próximo), de Cruzeiro, deu 
início nesse mês a um novo 
desafio, ajudar crianças e ado-
lescentes através do esporte. A 
filial, que recebeu o nome de 
Nova Esperança, funciona na 
sede do antigo Cone, no Jar-
dim Esperança. Fundada em 
fevereiro de 2012, a Amando 
o Próximo é uma organização 
sem fins lucrativos que tem 
como finalidade a assistência 
social, o esporte e a cultura. A 
AAP tem duas unidades que 
trabalham diretamente com 
a população em situação de 
rua, Cruzeiro e Lorena. 

Foto: Arquivo Atos
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DESIGUALDADE E POBREZA
O eco das vozes das urnas nas ruas!
A participação recorde de eleitores 
num domingo em final de outono.
A concentração de votos em dois 
candidatos e a decisão para o final 
do mês.
A primavera democrática!
Os movimentos mundiais de refor-
mas ocorreram no mundo no mês 
das flores.
No nosso país ocorrerá apenas a 
contestação, um mistério, porque em 
três décadas não desenvolvemos po-
líticas governamentais para resgatar 
metade dos eleitores da desigualda-
de e da pobreza. 
Os dois candidatos se esquivam de 
respostas objetivas sobre o tema.
Navegaram na campanha, tanto 
Lula como Bolsonaro, sem um sinal 
de medidas econômicas para seus 
governos.
O candidato Lula com uma proposta 
de volta ao passado (desastre do go-
verno Dilma) e Bolsonaro pergun-
tando ao Posto Ipiranga (a economia 
está bombando).
Constrangedor verificar a inca-
pacidade dos candidatos de levar 

ao debate político mudanças para 
liberar 55% dos votantes do auxílio, 
bolsa-família, benefícios, emergên-
cia, como queiram definir.
A sociedade, dando sinais de mobi-
lização crescente, deseja soluções 
que encontrem soluções econômi-
cas para a diminuição da pobreza a 
desigualdade.
Os problemas que a pandemia 
trouxe à economia com o desman-
telamento da informalidade, o baixo 
crescimento e a perda da renda.
A estatística terrível, dos 27 estados 
brasileiros,13, estão sobrevivendo 
dos programas sociais do governo, 
ou seja, existem mais vulneráveis 
que os de carteira de trabalho assi-
nada.
O Brasil é um dos países mais desi-
guais do mundo, não cresce há mais 
de 40 anos, e um agravamento cruel 
da desigualdade e da pobreza.
A desigualdade enfraquece o cresci-
mento e a redução da pobreza.
As urnas mostraram o escancara-
mento dos dois “Brasis”.
Quebrar este ciclo é o grande desa-
fio do governo a ser eleito.
Estamos vivendo uma tempestade 
perfeita, a guerra e suas consequên-
cias econômicas, o baixo crescimen-
to da China, uma inflação renitente, 
80% da população inadimplente, 
estagnação e crise energética.
O panorama mundial será retratado 
em nosso país.

Mais um desafio a ser enfrentado!
Além dos problemas importados 
temos os nossos problemas internos 
que colocarão o próximo governo à 
prova.
O novo presidente, seja ele quem 
for, será mais fraco que o atual, 
diante do poder Legislativo que 
assolou o poder Executivo.
O Judiciário, por sua conta e risco, 
prosseguirá ativo diante do protago-
nismo do poder Legislativo.
O desgaste da economia por políti-
cas anacrônicas e ultrapassadas, a 
pandemia, os reflexos da guerra, os 
percalços da economia mundial difi-
cultarão o crescimento e a diminui-
ção da desigualdade e da pobreza.
A literatura econômica descreve 
o impacto negativo da concen-
tração de renda e poder sobre o 
crescimento onde há uma peque-
na elite economicamente pode-
rosa que produz distorções nas 
leis, regras sociais, fragilizam a 
segurança jurídica, o direito de 
propriedade, acesso a serviços 
públicos que ofereçam igual-
dade de oportunidade, como a 
educação.

Qualquer coincidência é pura seme-
lhança!
Torna-se fácil identificar essas 
características no Brasil como: altos 
salários do funcionalismo público, 
proteção comercial e alfandegário, 
subsídios tributários e creditícios aos 
empresários “amigos’, subsídios ine-
ficientes como os da Zona Franca de 
Manaus, profissionais de alta renda 
pagam menos imposto (pejotização), 
educação precária.
A horrível sensação todos são mere-
cedores de favores oficiais em uma 
sociedade construída sob o signo das 
regras especiais.
A justificativa argumentativa desca-
bida de que o privilégio é importante 
porque gera emprego, preserva 
floresta ou estimula a inovação.
Uma afirmação inconteste, ideias 
inovadoras não conseguem crédito 
que se concentram nas mãos de 
grandes grupos e as pessoas por falta 
de acesso à educação os alijam da 
competição e inibe a inovação.
A reforma tributária pode extinguir 
com injustificáveis tratamentos 
fiscais e aumentar o potencial de 
crescimento do país.
A reforma administrativa limitará 
altos salários e injetará eficiência na 
máquina pública.
As políticas sociais necessitam ser 
reformuladas e aperfeiçoadas.
Senhores candidatos: os pobres têm 
pressa!

   
 Qualquer coincidência é pura 

semelhança!

“As pessoas também 
são ricas 

da sua miséria”
 Antoine de Saint-Exupéry

Política a conta-gotas...
18 milhões em ação

O prefeito Sylvio Ballerini tanto 
fez que conseguiu confirmar um 
recurso especial do Estado de R$ 18 

milhões, como 
parte de um pa-
cote para Santa 
Casa e Saúde 
Municipal de 
Lorena. No iní-
cio da semana, 
prefeito Sylvi-
nho, secretário 
de Saúde Adail-

ton e o gestor do hospital Dario 
Costa estiveram com Nádia Meirelles 
– Regional de Saúde do Vale, para 
acertarem os detalhes do repasse.

Preservando os médicos
A Câmara de Lorena aprovou, 

na última segunda-feira, a realida-
de salarial dos vereadores, vice e 
prefeito para a próxima legislatura, 
há quase 14 anos sem reajuste. As-
sunto delicado e complicado diante 
do contexto econômico – onde o 
repúdio popular fala mais alto que a 
própria realidade. Mas, o presidente 
da Casa, Fabio Longuinho, conse-
guiu um bom entendimento junto ao 
parlamento municipal, ao explicar a 
necessidade de fixar o subsídio do 
Executivo, que serve de teto para 
os vencimentos dos médicos da rede 
de saúde, evitando o êxodo desses 
profissionais que não podem ganhar 
mais que o prefeito.

Em causa própria
Entre as considerações do presi-

dente da Câmara, Fabio Longuinho, 
sobre os novos parâmetros salariais 
dos políticos eleitos para as ativida-
des a partir de 2025, sua declaração 
mais comenta-
da, no mercado 
político, foi que 
ele não estaria 
legislando em 
causa própria 
porque estaria 
encerrando seu 
ciclo no Legis-
lativo, com seus 
dois mandatos concluídos. Longui-
nho deixou claro três possibilidades 
futuras: “compor de vice numa 
chapa, assumir uma campanha majo-
ritária ou talvez nem concorrer a pró-
xima eleição”. Façam suas apostas...

E por falar em candidaturas...
...futuras em Lorena – entre os 

nomes mais comentados da praça 
está o do ex-prefeito Fabio Mar-
condes, formando dupla com Major 
Lescura ou Fábio Matos, segui-
do de Marietta 
Bartelega com 
Maurinho Fra-
dique ‘na garu-
pa’. Fabio Lon-
guinho é cotado 
como um dos 
melhores vice 
para fortalecer 
a reeleição do 
prefeito Sylvio Ballerini. Na se-
gunda divisão dos nomes, surgem 
os menos prováveis, porém, apos-
tando numa remota eventualidade: 
Daniel Manduruku, Cel Quintino, 
Rita Marton e ‘alguém’ da família 
Silva – principalmente se faltar um 
palanque para eles subirem...

Pós urnas
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que após a marca de 3.348 
votos nas urnas de 2 de outubro, o 
campeão em candidaturas (2 vezes 
prefeito, 2 vezes deputado) Juarez 
Juvêncio deverá como sempre entrar 
em estado de ‘hibernação política’ 
para observar à distância a movi-
mentação dos prefeituráveis, até 
a próxima temporada de caça aos 
votos. Pelo menos isso é o que se 
comenta pelos balcões mais politi-
zados da cidade.

Sylvinho Ballerini

Armou para 24
A candidatura de Larissa Amálio 

(MDB) à deputada federal por Cru-
zeiro realmente não conseguiu reu-
nir votos para o Congresso, porém, 
foi positivo para garantir vaga na 
futura Câmara Municipal. Ah! Pare-
ce que a vereadora Sandra Cunha vai 
ter que fortalecer seu mandato para 
continuar representando o MDB na 
próxima legislatura.

Disputa de vaidades
E por falar em Juarez Juvên-

cio, disseram que sua aliança com 
Diego Miranda 
numa eventual 
majoritária para 
2024 poderá 

não dar certo 
por conta do 
pódio, ou seja, 
quem seria vice 
ou prefeito. Concluíram que as 
vaidades não caberiam num só 
palanque.

Quando novembro...
...chegar – Parece até nome 

filme, mas não é, trata-se de como 
o mercado político de Cruzeiro está 
vislumbrando a disputa pela próxima 
mesa administrativa da Câmara. Dis-
seram que dos 10 vereadores, 6 ten-
tam candidaturas. Fafá, Leprechal, 
Sandra Cunha e Babú articulam a 
presidência; já Paulo Felipe e Diego 
Miranda disputam abertamente, com 
um deles pré-determinando até os 
cargos da mesa, inclusive reclaman-
do que poderiam ser criadas mais 
funções para negociar.

Alguém responde
Afinal, qual o vereador de Cru-

zeiro que compra perfume de mil 
reais e fica em dúvida se é original 
ou “falciê”?

Barulho de lata vazia
Parece que os supostos ganhos 

que os funcionários da Prefeitura 
de Cachoeira tiveram com a greve 
de cinco dias não passaram do que 
já havia sido pré-estabelecido entre 
a sindicalista Heloisa Hummel e o 
prefeito Antonio Mineiro, durante 
reuniões anteriores. São eles, o 
aumento do vale alimentação, o 
reajuste sonegado no período de 
Edson Mota e o plano de carreira, 
que ainda vai ser discutido somente 
no ano que vem. Ou seja, muito 
barulho para pouco efeito. Ah! Até 
a nomeação ou contratação daquela 
figura central do movimento em 
outra nomenclatura de cargo con-
cursado ficou para 2023. Perguntem 
à presidente!!!

Perguntar não ofende
Qual o ‘famoso’ vereador que 

propôs ser o próximo vice do pre-
feito Antonio Mineiro na reeleição, 
em garantia de governabilidade até 
o final deste atual mandato?

O recall das urnas
Rola abertamente pelos corre-

dores do mercado de Pinda que o 
recado das urnas de 2 de outubro é 
o melhor espelho do que espera os 
candidatos que arriscaram a sorte, 
como teste-drive para 2024. Herivel-
ton Vela, na marca de 13 mil e pou-
cos votos – se não calçar as sandálias 
da humildade, poderá inaugurar 4 
anos de ostracismo; Padre Afonso 
seus votos envelheceram; Fernando 
Oliveira, com seus 3.941 votos é 
bom baixar a bola para vereador; 
Ana Goffi é a prova que o maridão 
precisa rever seu calibre, apenas 
2.175 simpatizantes; Professora 
Erica 2020 – quem sabe num outro 

partido consiga vaga no Legislativo; 
Fábio Duarte – 1.469 – o negócio é 
trabalhar muito para perder de pouco 
para uma vereança; Professor Osval-
do talvez não retorne nem à Câmara; 
Fernando Barbosa – quem diria, do 
povo nem os votos e, com apenas 
656 registros das urnas, o negócio  
é aceitar um convite para assessor. 
Por fim, Luiz Rosa – passou da hora 
de mudar de plataforma, quem sabe 
tentar a presidência de um clube, 
porque na política, pode esquecer...

80 não é 100%
Circula pelas rodas políticas de 

Piquete que no segundo biênio do 
mandato de Rominho, se depender, 
hoje de um – no próximo ano com 
certeza dois e quem sabe três – ele 
não vai ter vida fácil na Câmara 
Municipal. Na conta de muitos po-
litiqueiros, este cenário prometido 
de 6 a 3 no plenário não deverá 
comprometer em nada os projetos 
do Executivo, exceto o estresse do 
prefeito, que pelo visto não consegue 
conviver com críticas acentuadas.

Para quem entende...
...um pingo é letra Ainda sobre 

Piquete, os eleitores locais deram 
um recado ao prefeito Rominho do 
que eles pretendem para o governo 
e presidência da República. Para o 
‘prefeito pop star’ que sabe surfar 
em ondas revoltas e calmas, é claro 
que não estão faltando conversas e 
acenos aos vencedores de 30 de ou-
tubro, independentemente do idioma 
a ser falado...

Rasga ou costura?
Qualquer mortal que observa a 

política palaciana de Guará percebe 
o vice Regis Yasumura chateado 
pela falta de adesão do grupo go-
vernista em sua campanha, que 
somados a migração dos votos para 
outros nomes aos seus 39 mil no 
geral, poderia ter sido eleito depu-
tado estadual. A pergunta que fica: 
Yasumura rasga de vez com o time 
periférico de Soliva ou tenta um 
remendo ‘novo neste pano velho’ 
até a reta de 2024?

Achados e perdidos
Ainda sobre o cenário de inde-

finição no alinhamento eleitoral de 
Guará, a notícia que circulou entre 
os bem informados é de que Regis 
Yasumura deverá ter um encontro 
discreto com Junior Filippo, para 
juntos avaliarem o pós eleição, o 
que agitou o número de apostas no 
mercado político. A única ressalva 
da patuleia é que Yasumura não 
poderá ser vice pela terceira vez 
consecutiva. Ou encara de prefeito, 
vereador, ou entra em pausa eletiva...

Pretensão & pretensiosismo 
Parece que a maioria dos migran-

tes do ninho tucano – hoje republica-
nos –  estuda os próximos passos do 
grupo. Ou segue a pretensão velada 
de Edison Riccomi – que estreou 
muito bem na passarela eleitoral – 
para tentar a Prefeitura de Guará 
em 2024, ou aceita o pretensiosismo 
do ex-prefeito Francisco Carlos em 
tentar voltar ao jogo.

Roleta-russa
Independente de quem pretende 

ser candidato e dos que estão sendo 
comentados, a especulação política 
de Guará já adianta alguns nomes 
que possivelmente estejam no páreo: 
Junior Filippo hoje é um dos mais 
cotados, seguido de Dani Dias; Edi-
son Riccomi – que saiu das sombras 
dos tucanos para os holofotes dos 
eleitores e Regis Yasumura – talvez 
independente do grupo de Soliva. 
E por falar em Soliva, corre duas 
expectativas sobre seu grupo: qual 
será o indicado para puxar o cordão 
eleitoral de seu grupo, ou se cruza 
os braços para ver a banda passar...

Fabio Longuinho

Fabio Marcondes

Juarez Juvêncio

Diego Miranda
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Câmara de Cruzeiro quer vetar emendas 
em propostas enviadas pelo Executivo
Projeto causa polêmica até mesmo entre governistas; tema deve voltar à discussão nesta segunda-feira

Um projeto colocado em 
pauta na sessão da segunda-
-feira (10) gerou polêmica no 
cenário político de Cruzeiro. 
Na ordem do dia, uma pro-
posta de autoria do próprio 
Legislativo que pode alterar o 
regimento interno da Câmara, 
impedindo a apresentação de 
emendas a projetos enviados 
pelo Executivo.

Os autores do projeto são os 
vereadores Anderson Ferrer 
Pereira (PSD), Sandra da Cunha 
(MDB), Nelson Pinheiro Junior 
(PL), Carlos Alberto Ribeiro 
(União), Paulo Filipe da Silva 
Almeida (União), José Marcos 
de Paiva Branco (PSDB) e Jorge 
Luiz dos Santos (PL), presidente 
da Câmara. A Câmara de Cru-
zeiro possui dez vereadores.

Diego Miranda (PSD), con-

Andréa Moroni
Cruzeiro

trário à proposta, explicou 
que o texto apresentava duas 
mudanças no regimento in-
terno. “Eram duas alterações 
importantes. Uma é sobre o 
projeto substitutivo que per-
mite ao vereador apresentar 
uma sugestão de mudança 
desde que não mude o projeto 
original. E com a proposta 
de alteração, o vereador não 
poderia mais fazer isso se o 
projeto fosse do Executivo. A 
segunda mudança é que ficaria 
vedada ao vereador apresentar 
emendas substitutivas a esses 
mesmos projetos”.

Para Miranda, o projeto apre-
sentado ia contra um direito 
garantido aos vereadores. “A 
Constituição garante ao ve-
reador o direito de debater e 
cumprir a sua principal função 
que é legislar. Muitas vezes um 
projeto da Prefeitura chega à 
Câmara com uma proposta e, 
aqui na Casa, durante o debate, Presidente Jorge Currilo (à esq.) e vereador Diego Miranda, que divergem sobre proposta que barra emendas

a gente apresenta propostas 
melhores e que vão de encon-
tro aos anseios da comunidade. 
Por isso, é importante poder 
apresentar projetos substitu-
tivos e emendas”.

Diego Miranda disse que pro-
curou os autores do projeto de 
alteração do regimento interno 
e negociou a retirada do texto 
da pauta. “Eu conversei com 
os autores para acharmos um 
caminho mais democrático 
para esse assunto”. 

O presidente da Câmara, 
Jorge Luiz dos Santos (Jor-
ge Currila), destacou que a 
retirada do projeto da pauta 
aconteceu para que ele seja 
mais discutido. “Nós esperamos 
chegar a um consenso e fazer 
o que for melhor. Nós estamos 
aqui para trabalhar junto com 
os vereadores e fazer sempre 
o melhor. Não é nossa inten-
ção tirar direito de nenhum 
vereador”.

Servidores de Cachoeira encerram greve depois de 
acordo em Campinas com reajuste e vales refeição
Audiência destaca alta no benefício e aumento salarial a partir de janeiro; Edson Mota não atendeu trabalhadores

A audiência judicial, re-
alizada na terça-feira (11), 
entre a Prefeitura de Cacho-
eira Paulista e o Sindicato 
dos Servidores Municipais 
no TRT 15ª Região de Cam-
pinas acabou com a greve, 
que paralisou parte dos 
serviços municipais. Os 
funcionários estavam em 
paralisação desde o último 
dia 6, com reivindicações 
como aumento salarial, rea-
juste do vale refeição, plano 
de carreira, melhores condi-
ções de trabalho e denúncia 
de casos de assédio moral.

O Sindicato estava repre-
sentado na audiência pela 
presidente Heloísa Hummel, 
enquanto o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB), o 
secretário de Finanças Tha-
les Satim e o secretário de 
Negócios Jurídicos, Tarcísio 
Martins, representavam o 
Município.

Sobre o vale alimentação, 

Andréa Moroni
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correção no percentual de 
13,95%, sem pagamento 
retroativo, mediante acordo 
entre Prefeitura e Sindicato, 
em nova audiência que será 
realizada na próxima segun-
da-feira (17). “Na próxima 
audiência vamos bater o 
martelo pelo reajuste que 
entrará em vigor em 1 de 
janeiro de 2023”, contou o 
prefeito.

Foi demonstrado que a pa-
ralisação, ainda que parcial, 
de todo e qualquer serviço 
público, afeta direta e indi-
retamente a população que, 
após dois anos de medidas 
restritivas e de distancia-
mento social imposto pela 
pandemia do novo corona-
vírus, gradativamente vem 
retomando suas atividades 
normais e, por conseguinte, 
impulsionando a cadeia pro-
dutiva, essencial para o de-
senvolvimento de Cachoeira 
Paulista e de melhorias para 
os próprios servidores. Após 
a audiência, a paralisação 
foi encerrada, e os dias para-
dos não serão descontados.Prefeitura de Cachoeira Paulista, que retomou atendimento normal depois de acordo e fim de greve

Foto: Arquivo Atos

a audiência indicou o que já 
era pautado pela Prefeitura, 
com R$ 250 a partir de ja-
neiro. Quanto ao plano de 
carreira, será implementado 
conforme cronograma de 
trabalho que será realizado 
em conjunto com o Sindi-
cato e a empresa já licitada 
para o trabalho. As referên-
cias serão implementadas 
em março de 2023.

“A audiência foi boa para 
todas as partes. Nós mostra-
mos ao desembargador que 
o projeto do vale alimenta-
ção já está na Câmara para 
ser aprovado e entrará em 
vigor em 2025. Eu expliquei 
para o desembargador que 
a Prefeitura não tem dota-
ção orçamentária para dar 
aumentos esse ano”, avaliou 
Mineiro.

Sobre o reajuste de 20%, 
após as explicações das 
partes, o desembargador 
determinou que fossem 
pagas as recomposições dos 
anos de 2018/2019/2020 
referentes à gestão ante-
rior, que não fez a correta 

Prazo para isenção do IPTU termina neste mês em Pinda
Contribuinte interessado no benefício deve solicitar atendimento por meio da plataforma 1DOC

Termina no próximo dia 
31 o prazo para solicitação 
de isenção do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano), 
em Pindamonhangaba. Neste 
ano, o morador pode solicitar 
o benefício via plataforma 
1Doc ou presencialmente.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a isenção deve ser reque-
rida sobre o ano anterior ao 
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do lançamento. O benefício 
está assegurado na lei nº 
4.372 de 2005, e atende 
aqueles possuem somente 
um imóvel e nele estejam 
residentes pessoas aposen-
tadas e pensionistas, com 
renda máxima de 13 UFMP’s 
(Unidade Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba), que 
equivale R$ 1.460,94. Ex-
-combatentes e pessoas com 
deficiência física ou mental, 
que morem com crianças 
legalmente adotadas ou tu-

teladas também podem ser 
beneficiadas.

Podem ser considerados 
isentos também os imóveis 
residenciais com área cons-
truída de até setenta metros 
quadrados e com valor venal 
inferior a R$ 36.186,36, 
desde que o proprietário 
resida no local. Os documen-
tos devem ser submetidos à 
análise socioeconômica pela 
secretaria de Assistência 
Social.

Para solicitar o direito 

são necessárias as cópias 
do carnê do IPTU de 2022 
ou certidão de isenção do 
ano citado, RG, CPF, certidão 
de nascimento de todos os 
moradores, comprovante 
de residência atualizado, 
certidão de nascimento ou 
óbito, cópia do comprovante 
de renda (INSS) atualizado do 
requerente, comprovante de 
renda dos demais moradores, 
documento do imóvel em 
nome do requerente e decla-
ração de responsabilidade 

do proprietário, escrita de 
próprio punho. 

Os documentos devem ser 
digitalizados e encaminhados 
pela plataforma 1DOC (o aten-
dimento eletrônico do Muni-
cípio), que pode ser acessado 
pelo site pindamonhangaba.
1doc.com.br/atendimento ou 
pelo aplicativo 1DOC. Há ainda 
a disponibilidade do atendi-
mento presencial no setor de 
protocolo no Paço Municipal 
e também na Subprefeitura de 
Moreira César.
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Cruzeiro avança na criação da GCM armada
Município firma acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal; servidores recebem treinamento prático

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na segunda-feira (10) 
o avanço do processo burocrá-
tico que busca garantir que a 
GCM (Guarda Civil Municipal) 
passe atuar armada. Com o pro-
gresso nas tratativas junto à PF 
(Polícia Federal), a expectativa 
é que o novo modelo de traba-
lho entre em funcionamento 
até o fim do primeiro semestre 
do ano que vem. 

Em nota oficial, a secretaria 
de Segurança Pública de Cru-
zeiro informou que foi oficiali-
zado na última segunda-feira o 
acordo de cooperação técnica 
entre o Município e a direção 
da PF. O ato possibilita que os 
GCM’s da cidade, após concluí-
rem o treinamento necessário, 
recebam o porte de armas de 
fogo institucional. 

Da Redação
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que vai além da segurança 
patrimonial, contribuindo e 
muito com as demais forças 
de segurança da cidade”. 

Contando com setenta 
GCM’s, a expectativa da se-
cretaria de Segurança Pública 
de Cruzeiro é que 12 deles 
consigam obter o porte de 
armas. Incorporado em 4 de 
julho, o grupo atualmente 
participa de um treinamento 
para o manuseio de arma de 
fogo e prática de tiro ofereci-
do pela GCM de São José dos 
Campos. Segundo o chefe da 
pasta, José Antônio Paiva, após 
o término da capacitação, o 
Município encaminhará a lista 
dos profissionais aprovados à 
PF, que deve autorizar a emis-
são dos portes de armas de 
fogo institucional. A previsão 
é que os agentes comecem a 
trabalhar armados até o fim 
de junho de 2023. 

A implantação do novo mo-

Guarda Municipal, que teve processo de armamento acelerado; iniciativa promete aumentar segurança

delo da GCM é uma das apos-
tas da atual gestão municipal 
para contribuir com as policias 
Civil e Militar no combate à 
criminalidade. Desde o ano 
passado, a cidade registra 
uma onda de assassinatos, 
sendo que a maioria deles tem 
ligação com uma disputa entre 
quadrilhas de traficantes de 
drogas. O embate contribuiu 
para que o município fechas-
se 2021 como o quarto mais 
violento da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), com 
um número de 42 moradores 
mortos.

A situação segue preocupan-
te neste ano, já que de acordo 
com dados da SSP (secretaria 
de Segurança Pública do Es-
tado) a cidade registrou 25 
homicídios entre janeiro e 
agosto, gerando uma média 
superior a três assassinatos 
por mês.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) ressaltou a im-
portância do avanço burocráti-
co e justificou a necessidade da 

atuação armada dos servido-
res. “Com essa documentação 
e a conclusão de um curso 
específico, os agentes pode-

rão obter em breve o porte 
de armas para desempenhar 
suas funções. Nossos GCM’s 
têm realizado um trabalho 

Caraguá investe mais de R$ 4 milhões 
para reforçar estrutura da segurança 
Prefeitura anuncia criação de Guarda Municipal e aquisição de câmeras; 
Lorena projeta retorno da GCM armada para a próxima semana 

Buscando intensificar o 
combate à criminalidade em 
Caraguatatuba, a Prefeitura 
anunciou no último fim de 
semana um investimento 
de R$ 4,4 milhões na área 
da Segurança Pública. Além 
da criação da GCM (Guarda 
Civil Municipal) e a aquisição 
de câmeras de videomonito-
ramento, o montante será 
aplicado na Operação Verão 
2022/2023. Em Lorena, a 
expectativa é pela retomada 
da ação armada.

Anunciado pelo prefeito 
Aguilar Junior (MDB) na sex-
ta-feira (7), o pacote de melho-
rias tem como “cereja do bolo” 
a implantação da GCM, que 

Da Redação
Caraguatatuba

contará com setenta agentes 
armados. Com o início de suas 
atividades previsto para até o 
fim deste ano, a corporação 
atuará no cumprimento de 
leis municipais e no apoio à 
Polícia Militar. 

De acordo com o chefe do 
Executivo, os novos servido-
res municipais, seleciona-
dos através de um concurso 
público realizado em 2019, 
avançaram na terça-feira (11) 
para a penúltima etapa do 
curso de formação. “O encer-
ramento dessa fase será no 
próximo dia 26, e em seguida 
inicia a  segunda etapa, onde 
os agentes farão estágio em 
nossa cidade. A expectativa 
é que em dezembro a GCM 
entre em operação. Teremos 
uma base provisória na região 
central que será locada, mas a 

base definitiva será  no Centro 
de Tradições, no bairro Tinga”. 

Além de viabilizar a im-
plantação da GCM, o inves-
timento municipal de R$ 3,9 
milhões garantiu a aquisição 
de 178 câmeras de videomo-
nitoramento. A previsão do 
Executivo é que os aparelhos 
comecem a operar até o fim 
de dezembro. As imagens 
captadas deverão ser acom-
panhadas pelos GCM’s na 
Central de Monitoramen-
to, que funcionará no Paço 
Municipal. “Formaremos o 
cinturão de segurança e as 
câmeras serão instaladas em 
79 pontos da cidade, definidos 
em parceria com as polícias 
Civil e Militar nos locais de 
maior ocorrência criminal. Os 
aparelhos serão interligados 
à Central de Monitoramento”, 

explicou o prefeito. 
Aguilar revelou ainda que 

buscando garantir a seguran-
ça dos moradores e turistas 
durante o Verão, período em 
que a cidade tradicionalmente 
recebe um alto número de 
visitantes, sua gestão investi-
rá cerca de R$ 500 mil para 
apoiar a atuação das polícias 
Militar e Rodoviária Estadual. 
O montante custeará a ali-
mentação e a hospedagem de 
341 profissionais, sendo 311 
PM’s e trinta policiais rodovi-
ários estaduais. A Operação 
Verão 2022/2023 será reali-
zada entre 19 de dezembro e 
26 de fevereiro. 

Lorena – Desde o fim de 
junho operando desarmada, 
a GCM de Lorena pode estar 
perto de retomar o modelo 
de serviço. De acordo com 
a secretaria de Segurança, 
o Munícipio recebeu nesta 
segunda-feira (10), da Supe-
rintendência da PF (Polícia 
Federal), um novo documento 
de cooperação técnica que 
representa um avanço nos 
trâmites burocráticos para a 
retomada da atuação da GCM 
armada, implantada na cidade 
em 2017. A expectativa da 

Litoral registra assassinatos entre 
familiares no fim de semana

Duas tragédias abalaram 
famílias do Litoral Norte 
no último fim de semana. 
Enquanto em Caraguatatu-
ba um jovem matou o pai, 
em Ubatuba um morador 
tirou a própria vida após 
assassinar a esposa.

De acordo com a Polícia 
Civil, o primeiro caso ocor-
reu na manhã do domingo 
(9) no bairro Martim de Sá, 
em Caraguatatuba. A Polícia 
Militar foi acionada por vol-
ta das 9h para atender uma 
ocorrência de disparos de 
arma de fogo no interior de 
uma casa. Ao entrar no imó-
vel, os PM's se depararam 
com o corpo de um homem, 
de 42 anos, caído no chão.

Indagada sobre o que 
teria ocorrido, a dona da 
residência, de 50 anos, 
afirmou que a vítima era 
seu marido e que ele havia 

Da Redação
Litoral Norte

sido assassinado pelo filho 
do casal, de 21 anos.

Como o acusado não 
estava na casa, os PM's 
realizaram buscas pelo 
bairro, conseguindo loca-
lizá-lo e apreender com ele 
a arma de fogo utilizada no 
crime, um revólver calibre 
32. Encaminhado à Dele-
gacia de Caraguá, o jovem 
confessou que matou o 
pai, mas alegou que agiu 
em legítima defesa. Em 
depoimento, o filho afir-
mou que enquanto tentava 
desarmar o homem, que 
estaria ameaçando matar 
ele e sua mãe, o revólver 
acabou disparando. O caso 
segue sendo investigado e 
o rapaz permanece preso.

Na noite do último domin-
go foi a vez da Polícia Civil 
de Ubatuba registrar uma 
ocorrência trágica. Um mo-
rador do bairro Estufa 1, de 
43 anos, matou a esposa a 
tiros e depois atirou contra 
a própria cabeça. Após ouvir 

Filho mata o pai em Caraguatatuba durante briga; homem tira 
a vida da esposa e comete suicídio em Ubatuba

Homens da CGM de Caraguá; Município amplia estrutura na segurança
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pasta é que seus 19 agentes 
possam voltar a portar suas 
armas de fogo até o fim da 
próxima semana. 

A corporação está impossi-
bilitada de trabalhar armada 
desde 22 de junho. O impedi-
mento ocorreu pelo fato do 
Munícipio não ter atendido 
a tempo uma resolução da 
PF que estabelecia um novo 

modelo de treinamento práti-
co para os GCM’s. Na época, o 
Executivo explicou que a falta 
de munições disponíveis no 
mercado atrasou a realização 
da capacitação, levando o 
Município a não conseguir 
submeter os agentes ao trei-
namento até 22 de junho, 
data em que expirou o porte 
de armas dos profissionais.

os disparos, o filho do casal, 
de 20 anos, encontrou os 
corpos dos pais no quarto.

Em depoimento à Polícia 
Civil, o rapaz e sua irmã afir-
maram que os pais estavam 
em processo de separação, 
mas o homem não aceitava o 
término do relacionamento. 
O caso foi registrado como 
homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar) 
seguido de suicídio.
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Pinda emite alerta de “golpe da fiscalização”
Prefeitura revela que golpistas focam médios e pequenos negócios há um mês; comércio é principal alvo

Ainda no início deste mês, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba emitiu um alerta sobre gol-
pes aplicados em comerciantes 
e empresários. De acordo 
com relatos, golpistas ligaram 
para comerciantes apontando 
integrar o departamento de 
fiscalização do município.

Conforme o detalhamento 
da Prefeitura, os principais 
alvos são empresários do setor 
gastronômico. Os golpistas 
afirmam ser de um departa-
mento municipal e informam 
acerca de uma “operação” que 
seria realizada para averigua-
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ções em estabelecimentos 
comerciais que poderiam 
estar irregulares. O contato 
é feito exclusivamente pelo 
telefone com o número (12) 
98164-8674, e em seguida, 
há a conversa por aplicativo 
de mensagens. Os criminosos 
afirmam ainda que a ação será 
feita em conjunto com o Corpo 
de Bombeiros, Vigilância e 
Posturas. “O autor é uma pes-
soa bem articulada e conduz 
a conversa com sabedoria, 
proporcionando facilidade 
para que o comerciante caia 
no estelionato”, destacou o 
Município, após receber relato 
de um empreendedor.

O enganador sugere ainda 
a possibilidade de retirar o 

Centro comercial em Pindamonhangaba; Prefeitura alerta empresários do setor gastronômico sobre golpe
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estabelecimento da lista de 
fiscalização, sob a condição de 
uma transferência bancária de 
R$ 800 em nome J.S. Sequen-
cialmente. Ele envia mais uma 
mensagem confirmando a re-
tirada da empresa da “relação 
de fiscalização”, apontando 
que aguarda, apenas, a con-
firmação do pagamento para 
entregar as documentações 
pessoalmente.

A secretaria de Administra-
ção da Prefeitura enfatizou que 
não realiza ligações telefônicas 
para informar fiscalização. A 
orientação da pasta é que os 
empresários que sofrerem a 
tentativa de golpe busquem a 
delegacia para registrar bole-
tim de ocorrência.

Vereadores aprovam anistia a empresários 
penalizados durante pandemia em Lorena  
Proposta busca dar fôlego financeiro a negócios multados no período de medidas restritivas

Os vereadores de Lorena 
aprovaram, no dia 3, um pro-
jeto de lei que dá anistia às 
pessoas jurídicas (empresas) 
que tenham sido penalizadas 
durante o período de medidas 
restritivas estabelecidas no 
combate à pandemia. A propos-
ta aguarda a sanção ou veto do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB).

O texto prevê a anistia de 
multas aplicadas a partir das 
“restrições para ocupação, 
horário de funcionamento ou 
distanciamento mínimo para 
todos os estabelecimentos pri-
vados de Lorena”, relacionadas 
à pandemia de Covid-19. O 
período abrange de março de 
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a sua regulamentação seria 
realizada por meio de decreto”, 
informou Alvarenga. 

A reportagem do Jornal Atos 
procurou a Prefeitura solici-
tando um posicionamento. Por 
meio da secretaria de Negócios 
Jurídicos, o retorno foi de que a 
análise do projeto de lei ainda 
precisa ser feita, e que “como é 
de iniciativa da Câmara, precisa 
passar por um parecer jurídico 
da Procuradoria”.

Alvarenga destacou que 
está em contato com a pasta 
e espera que, mesmo com um 
possível veto do Executivo, a 
Prefeitura retorne um projeto 
baseado nas mesmas discus-
sões para votação. “Semelhante 
a outros projetos que nós apre-
sentamos aqui e propusemos 

Comércio de Lorena com cartaz no período da pandemia de Covid-19
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na Câmara, a Prefeitura tem 
correspondido com projetos 
similares enviados à Câmara. 
Então nós os provocamos com 
um projeto de lei de nossa 
autoria e, posteriormente, 
a Prefeitura, em comunhão 
com esse entendimento, tem 
enviado projetos similares”, 
acrescentou o parlamentar. 

Vetos – Na mesma sessão da 
aprovação, a Câmara acatou 
dois vetos do Executivo. Um 
deles, de autoria de Marcelinho 
Alvarenga, propunha a isenção 
do pagamento de despesas 
com a realização de funeral aos 
idosos em instituições de longa 
permanência e aos doadores de 
órgãos ou tecidos corporais. O 
outro, proposta de Bruno Lore-
na (PSDB), tinha a intenção de 
instituir o programa “Amicão”, 
uma série de ações relaciona-
das à conscientização sobre 
a proteção animal, incluindo 
a presença de um animal de 
estimação em sala de aula.

Para ambos os projetos, a 
Prefeitura alegou inconstitu-
cionalidade.

2020 a novembro de 2021, 
conforme estipulado pelo 
autor, o vereador Marcelinho 
Alvarenga (PSD). 

“A nossa ideia é auxiliar o 
comércio local. Na verdade, 
trata-se de uma readequação 
do entendimento da munici-
palidade, frente às dificuldades 
enfrentadas pelos empresários 
e comerciantes locais neste 
período de pandemia” explicou 
o vereador. 

Com a aprovação pelo Le-
gislativo, o projeto foi encami-
nhado à Prefeitura e aguarda 
por um posicionamento do 
prefeito e sua equipe. “A lei 
seria naturalmente regulamen-
tada através de decretos do 
Executivo. A Câmara aprovou, 
o prefeito sancionando a lei, 
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Festa de Frei Galvão tem início 
neste sábado em Guaratinguetá
Shows, gastronomia e ações religiosas no Santuário recordam os 
duzentos anos de morte do primeiro santo brasileiro da Igreja Católica

O sábado (15) em Guaratin-
guetá será marcado pelo início 
da Festa de Frei Galvão. As 
celebrações serão realizadas 
no Santuário Arquidiocesano 
de Santo Antônio de Sant'Anna 
Galvão, no bairro Jardim do 
Vale, até o próximo dia 25, dia 
dedicado ao primeiro santo 
brasileiro da Igreja Católica.

A programação conta com 
liturgia, celebrações e festa no 
ambiente externo do templo 
religioso com shows e barracas 
de comidas típicas. Neste ano, a 
celebração recorda o bicente-
nário de morte de Frei Galvão 
com o tema “É morrendo que 
se vive para a vida eterna”.

O início da festa, hoje, conta 
com uma carreata passando 
por bairros da cidade, com 
o objetivo de convidar a po-
pulação para as celebrações. 
No domingo (16), às 8h, em 
parceria com a secretaria de 
Esportes do município, será 
realizada a tradicional Corrida 
de Frei Galvão. 

A programação religiosa, 
com a novena, começa no do-
mingo e termina no dia 24. As 
celebrações têm início previsto 
para às 15h e encerramento 
às 19h30. Nestes horários, a 
festa com comidas típicas e 
brinquedos para as crianças 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

fica aberta ao público.
A agenda cultural do evento 

conta com apresentação de 
congadas e shows musicais 
de cantores da cidade, como 
o sertanejo André Moraes e a 
cantora Ariane Zaine. No dia 
23, a festividade promove uma 
exposição de carros antigos 
junto ao sorteio do ‘Fusca do 
Frei Galvão’, ação que conta 
com a venda de bilhetes a R$10 
para o público para concorrer 
ao veículo. 

O assessor de Comunicação 
do Santuário de Frei Galvão, 
frei Leandro Costa, destacou 

em entrevista ao Jornal Atos 
que outubro é um mês especial 
para região do Vale do Paraíba, 
com a Festa de Nossa Senhora 
Aparecida e a celebração de 
Frei Galvão. “Esse mês favorece 
bastante o Santuário de Frei 
Galvão. O fluxo de pessoas 
aumenta, estamos percebendo 
que as pessoas estão retoman-
do, dada a pandemia, nesses 
dois anos. Agora, as pessoas 
ficam mais à vontade para 
participar das grandes cele-
brações, como percebemos 
que aconteceu agora com a 
Basílica de Aparecida”, frisou. 

“Nossa expectativa é de que 
o número nos surpreenda em 
relação ao ano passado, dadas 
as restrições (da pandemia). 
Nós tivemos, a festa julina em 
julho (sic) e uma boa partici-
pação das pessoas da região. 
A nossa expectativa, em uma 
somatória dos dez dias de fes-
ta, é de cinquenta mil pessoas 
tendo passado pelo Santuário, 
sendo elas da região e também 
os romeiros”, completou.

A programação completa da 
Festa de Frei Galvão 2022 está 
disponível no site da Prefeitura, 
guaratingueta.sp.gov.br.

Santuário de Frei Galvão, no Jardim do Vale, sede de festa, que tem início neste Sábado, em Guaratinguetá

Foto: Fabiana Cugolo

Ministério de Desenvolvimento Regional 
destaca aportes do Marco Legal desde 2020
Aplicação da lei na prática já tem transformado milhares de realidades no Brasil

 A lei do Novo Marco Le-
gal de Saneamento, vigente 
desde julho de 2020, visa 
universalizar o acesso aos 
serviços de água e esgoto em 
todo território nacional até 
dezembro de 2033. Desde 
que foi sancionada, suas 
aplicações já têm marcado 
a história de muitas pessoas, 
por meio de importantes 
investimentos.

De acordo com o Ministério 
de Desenvolvimento Regional 
(MDR), em dois anos o Marco 
Legal já promoveu cerca de 
R$72,2 bilhões em investi-
mentos do setor. Sob as ordens 
da legislação já foi possível 
providenciar nove leilões de 
concessão para realização de 
serviços. No ano de 2021, o 
avanço foi de R$42, 8 bilhões 
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em melhorias do setor. Com 
estes indicativos, a expectativa 
é que as metas de alcançar 
90% do tratamento e coleta 
de esgoto e 99% de acesso à 
água potável seja cumprido 
até 2033 com sucesso.

Miriam Guillen, diretora 
operacional da Águas Pi-
quete, destacou “estamos 
todos na esperança de que 
os serviços de saneamento 
cheguem em todas regiões do 
Brasil. Com o novo regimento 
é possível tornar este sonho 
uma realidade, assim como 
já tem acontecido em muitos 
lugares”, finalizou Guillen.

Para que fosse de fato 
cumprida, a legislação es-
tabeleceu normas a serem 
seguidas pelas cidades que 
executam serviços de dre-
nagem urbana e também 
manejo de resíduos sólidos 
urbanos. As determinações 
são importantes, uma vez 

que agregam segurança 
jurídica e ainda viabilizam 
possíveis investidores que 
contribuíram para o pro-
gresso e concretização do 
grande projeto.

Sendo considerado pelo 
secretário nacional de Sa-
neamento do MDR, Pedro 
Maranhão, como maior pro-
grama ambiental do mundo, 

pelo fato da proposta levar a 
acessibilidade do saneamen-
to a milhares de brasileiros, 
além de acabar com mais de 
três mil lixões, contribuindo 
na preservação dos rios. Por 
fim, a Águas Piquete tem a 
expectativa de ver as metas 
sendo alcançadas e a univer-
salização ao setor ser uma 
realidade para todos.

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 o mesmo não ter sido encontrado, encontrando-se o 
mesmo em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: JEFERSON MARANHÃO, brasileiro, solteiro, maior, pintor industrial, 
RG. 43.157.785-7-SSP-SP, CPF. 359.009.228.98. O intimado deve 
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 01 de Dezembro de 2022, de R$ 7.013,73, 
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 Terreno e Mutuo para Construção de Unidade Habitacional com 
Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e outras Obrigações Programa 
Nacional de Habitação Urbana – PNHU – Imóvel na Planta Associativo – 
Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV – Recursos do FGTS, emitido 
aos 16.04.2012, que tem por objeto o imóvel situado na Estrada Vicinal 
Plínio Galvão Cesar, número 1.000, unidade residencial H- 44 (Casa 
Térrea) do Residencial Vista das Paineiras – São Manoel, CEP: 12512-
305 – Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 42.680. 
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 14, 15 e 18, 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, 13 de outubro de 2022. 
Humberto Andrade Cossi 

Oficial 

 
 

  

AVISO EDITAL DO LEILÃO DE 
EQUIPAMENTOS USADOS 01/2022 

 

 

 

O ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, faz saber que receberá, no 

período de 08 de novembro de 2022 até às 17h00, do dia 14 de 

novembro de 2022, na Secretaria do Clube, propostas observando 

o melhor preço para venda itens e equipamentos constante da 

relação de Equipamentos disponível para LEILÃO 01/2022 DO 
ITAGUARÁ COUNTRY CLUBE, em sessão a ser realizada a partir 

das 10h00, do dia 17/11/2022, na sede do clube. 

 

O Edital completo, demais especificações e Relação Completas 

dos Equipamentos/Sucatas, poderá ser solicitada através 

secretaria@itaguara.com | ASSUNTO: LEILÃO USADOS 01/2022 

ou diretamente na Secretaria de Atendimento do Clube. 

 

Guaratinguetá, 14 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

Márcio Mota de Campos 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Biênio 2022/2024 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 
PROCESSO Nº 373/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 27/10/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 27/10/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 27/10/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 17/10/2022. 
 
 
 

Cruzeiro, 13 de outubro de 2022. 
 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Diligência

PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2022 – Proc. nº 412/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da diligência realizada para o 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2022, cujo objeto é o registro de preços para quisição 
de matérias-primas a serem utilizadas para produção de medicamentos na fármacia de 
manipulação de Lorena, pelo período de 12 meses.
Considerando a Ata Extraordinária anexo aos autos, a Pregoeira, juntamente com a 
Comissão de Licitação, decidem pela INABILITAÇÃO da empresa FARMAVALE LORENA 
LTDA EPP.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - PROCESSO 527/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de materiais de uso 
para distribuição aos docentes da Rede Municipal de Ensino, objetivando complemento 
do material distribuído, com materiais de uso específico ao docente, que do dia 14 de 
Outubro de 2022 a 04 de Novembro de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 04 de 
Novembro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de 
Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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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Morte de ex-servidor atropelado por 
trem reacende o debate em Lorena

A morte de um idoso de 66 
anos, atropelado por um trem 
no último fim de semana, re-
acendeu o debate em Lorena 
sobre a necessidade de novas 
medidas de segurança nos 
pontos de travessia da linha 
férrea. Este foi o segundo 
acidente fatal registrado em 
pouco mais de um ano e meio 
no trecho da ferrovia que 
divide os bairros Vila Geny e 
Vila Nunes.

A manhã do último dia 8 foi 
de tristeza para a família do 
servidor municipal aposenta-
do João Batista Rosa, atingido 
por um trem por volta das 
11h no trecho da linha férrea 
que separa a rua Doutor João 
Pinto, no Vila Geny, da avenida 
Marechal Teixeira Lott, no 
Vila Nunes.

De acordo com a SSP (secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado), o idoso, que empurra-
va sua bicicleta, foi atropelado 
no ponto exclusivo de traves-
sia de pedestres, enquanto 
tentava cruzar os trilhos.

Em depoimento à Polícia 
Civil, o maquinista da locomo-
tiva, de 33 anos, afirmou que 
realizou todos os procedimen-
tos possíveis para tentar evitar 
a colisão. Em nota oficial ao 
Jornal Atos, a MRS Logística, 
concessionária que administra 
a malha ferroviária do estado 
de São Paulo, reforçou que o 

Da Redação
Lorena

profissional tentou impedir 
o atropelamento. Segundo 
a empresa, o maquinista, ao 
perceber que o idoso não 
atendeu aos sinais sonoros do 
trem (apitos), acionou o freio 
de emergência, mas a curta 
distância e o grande peso do 
veículo impossibilitaram que 
ele parasse totalmente. 

Essa foi a segunda morte 
registrada em 19 meses no 
trecho da ferrovia que corta 
o Vila Geny e o Vila Nunes. 
Em 16 de fevereiro do ano 
passado, o cabo do 5º Batalhão 
de Infantaria Leve, Michel 
Augusto Martins da Silva, que 
atuava também como motoboy, 
morreu após ser arremessado 
por um trem enquanto tentava 
atravessar de motocicleta um 
dos pontos de passagem de 
pedestres e ciclistas da avenida 
Marechal Teixeira Lott.  

Questionada pela reporta-
gem se pretende adotar algu-
ma nova medida para tentar 
evitar novos atropelamentos 
em Lorena, a MRS Logística 
ressaltou que segurança é 
uma pauta prioritária da con-
cessionária e “são promovidas, 
constantemente, ações e cam-
panhas de conscientização 
sobre o tema, in loco e por meio 
dos canais digitais da empresa 
(trecho da nota)”.

A terceirizada não revelou 
se pretende realizar alguma 
nova iniciativa específica para 
tenta impedir outros acidentes 
graves.

Prefeitura – Além de lamen-

Acidente fatal é o segundo em menos de dois anos no trecho

Foto: Bruna Silva

Pinda define novas normas para ambulantes
Decreto assinado pelo prefeito determina diretrizes para o funcionamento da atividade comercial

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba publicou, no úl-
timo mês, um decreto que 
determina normas para o 
funcionamento do comércio 
ambulante. Entre as regula-
ções está a concessão de dois 
anos para as atividades.

De acordo com a secretaria 
de Administração, o ambulan-
te é caracterizado como toda 
atividade de comércio, sendo 
porta a porta ou estabelecido 
em determinado local que seja 
transportado ou transferido a 
qualquer momento. De acordo 
com o decreto, a concessão 
para o comércio ambulante 
terá validade de dois anos, 
podendo ser renovada por 
mais dois anos. Para que a 
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concessão seja reiniciada é 
preciso atender as regras de-
terminadas e não ter infrações. 
“Infração administrativa seria 
toda ação ou omissão que viole 
as regras para comercialização 
de alimentos nos espaços pú-
blicos e definidas no decreto”, 
justificou o responsável pela 
pasta, Marcelo Martuscelli.

O documento prevê que os 
produtos a serem comerciali-
zados sejam divididos em dois 
grupos, os alimentícios e os 
não alimentícios. Os grupos 
foram colocados em cate-
gorias diferentes, conforme 
o equipamento em que se 
utiliza para fazer a venda, 
como veículos que devem ser 
recolhidos após o funciona-
mento de bancas, quiosques 
e carrinhos. As determinações 
foram diferenciadas em cada 
categoria comercial.Atuação do comércio ambulante nas ruas do Centro de Pindamonhangaba; cidade tem novas ações no setor 

Segundo Martuscelli, para 
algumas é necessário o cadas-
tro de MEI (Microempreende-
dor Individual), assim como 
pode ser solicitado o curso de 
"Boas Práticas em Manipula-
ção de Alimentos".

A atividade será liberada 
mediante situações como a 
existência de espaço físico 
adequado, equipamento ajus-
tado conforme as normas 
sanitárias, compatibilidade 
entre o equipamento e o lo-
cal pretendido, além de levar 
em consideração normas de 
trânsito. Porém, a liberação 
não está relacionada com a 
permissão para atividades 
em eventos. Estes possuem 
processos próprios.

“O objetivo da gestão é orga-
nizar o setor e dar transparên-
cia dentro das normas legais”, 
frisou o secretário.

Com investimento acima de R$ 4 milhões, Prefeitura 
de Pindamonhangaba quer entregar CIE até dezembro
Espaço com mais de três mil metros quadrados é preparado para abrigar atividades de ginástica rítmica e atletismo

Com obras retomadas em 
dezembro do último ano, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba espera concluir até o 
fim de 2022 o CIE (Centro 
de Iniciação Esportiva), no 
Crispim. O local conta com 
área de três mil metros qua-
drados e terá um novo giná-
sio para ginástica artística, 
assim como espaço para 
atividades de atletismo.

O investimento, de R$ 4,2 
milhões, conta com fomento 
do Governo Federal, pelo 
Ministério da Cidadania, e 
o Município. Atualmente, as 
esquipes trabalham na área 
interna para acabamentos 
com instalações de louças 
e metais. Na parte exter-
na, os trabalhadores estão 
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preparando a base para os 
equipamentos de atletismo.

Com a entrega do espaço 
esportivo, todas as ativida-
des de ginástica artística 
serão centralizadas em um 
só local. “Vamos retirar 
os equipamentos do Caloi 
e enviar para o CIE, além 
da aquisição de materiais 
novos para o Centro. Com 
isso, todas as aulas de gi-
nástica passarão a ser reali-
zadas no CIE, em um espaço 
adequado para a prática 
da modalidade”, enfatizou 
o secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui.

Após o reposicionamento, 
a expectativa é que no Caloi 
sejam sediadas as modalida-
des de luta. 

No atletismo, modalida-
de que Pindamonhangaba 
possui a atleta olímpica Ke-
tiley Batista (que participou Espaço destinado ao CIE em Pinda, que teve obra retomada; Prefeitura pretende entregar local até dezembro

Foto: Bruna Silva

das Olimpíadas de Tóquio 
2020), as ações serão divi-
didas entre o centro de ini-
ciação e o centro esportivo 
João do Pulo.

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) avaliou que a 
cidade tem tido grandes 
avanços esportivos, tanto 
na infraestrutura como nos 
investimentos. Ele recordou 
que há atletas disputando 
competições nacionais e 
internacionais. “O CIE vem 
para somar o esporte na 
área de ginástica artística e 
atletismo, duas modalidades 
que Pindamonhangaba tem 
muita tradição, e com esse 
novo investimento, a cidade 
ainda vai possibilitar a aber-
tura de mais vagas para as 
escolas de iniciação, fortale-
cer as equipes de competi-
ção e ajudar a fomentar os 
esportes”, finalizou.

A AAP (Associação Amando 
o Próximo), de Cruzeiro, deu 
início nesse mês a um novo 
desafio, ajudar crianças e ado-
lescentes através do esporte. A 
filial, que recebeu o nome de 
Nova Esperança, funciona na 
sede do antigo Cone, no Jardim 
Esperança.

Fundada em fevereiro de 
2012, a Amando o Próximo 
é uma organização sem fins 
lucrativos que tem como fina-
lidade a assistência social, o 
esporte e a cultura. A AAP tem 
duas unidades que trabalham 
diretamente com a população 
em situação de rua, Cruzeiro e 
Lorena. E agora a segunda filial 
promete oferecer esporte e la-
zer para os jovens de Cruzeiro.

“A Nova Esperança é um 
trabalho totalmente diferente. 
Será um desafio para nós atuar-
mos com crianças e adolescen-
tes”, afirmou o vice-presidente 
da Associação Amando o Pró-
ximo, Rogério Silvério Pereira.

Na sede do Nova Esperança, 
os jovens podem praticar judô 
e tae-kwon-do de forma gratui-
ta. “As aulas de judô acontecem 
as terças e quintas, pela manhã 
e tarde. Já as aulas de tae-kwon-
-do são às terças e sextas-feiras, 
a partir das 17h” .

Andréa Moroni
Cruzeiro

Quem precisar do atendi-
mento deve procurar a sede 
da Nova Esperança para fazer 
a inscrição. “Para o judô é 
preciso ter mais de sete anos. 
As crianças até 16 anos devem 
vir acompanhadas com os pais, 
os maiores podem desacompa-
nhados. Nós também recebe-
mos crianças encaminhadas 
pelo Cras”.

As aulas são gratuitas. A 
Associação recebe verba do 
Fademp (Fundo de Apoio ao 
Desporto não Profissional) de 
Cruzeiro para custear o judô. 
Já o tae-kwon-do é ministrado 
pelos professores do Instituto 
Cultural de Artes Marciais Ki-
dokkyo, mestre Carlos Guedes, 
Kiosanin Silvério e Kiosanin 
Rafael.  

Programa Prospera – Nas 

próximas semanas, a Amando 
ao Próximo dará início aos cur-
sos profissionalizantes do Pro-
grama Prospera, do governo 
do Estado. “Nós vamos atender 
oitenta famílias de Cruzeiro, 
com crianças de 0 a 6 anos, 
que sejam monoparentais. A 
capacitação terá a duração de 
um ano, será ministrada duas 
vezes por semana, e será paga 
uma ajuda de custo de cerca 
de R$ 100”.

O programa será desenvolvi-
do por meio de parceria entre a 
Prefeitura de Cruzeiro, AAP e o 
Governo do Estado. “Nós vamos 
receber R$ 75 mil através da 
prefeitura para ministrar o 
programa, com a contratação 
de professores e a alimentação 
dos participantes. As aulas 
acontecerão na nossa sede e, 
se a procura for grande, podem 
acontecer também no Cras”.

Poderão participar do pro-
grama de geração de renda as 
famílias com apenas um dos 
pais ou responsáveis presentes; 
com pelo menos um filho ou 
dependente de 0 a 6 anos; com 
renda familiar mensal de até 
R$ 210 por pessoa; inscritos 
e com cadastro atualizado no 
CadÚnico.

Associação abre filial 
e oferece esportes a 
crianças de Cruzeiro
AAP faz parceria com o Estado para 
implantar ação de geração de renda

Recreação com crianças é destaque de novo trabalho do CIE na cidade

tar o falecimento do ex-servi-
dor municipal, que atuou 26 
anos como auxiliar de labora-
tório na secretaria de Saúde, a 
Prefeitura informou em nota 
oficial que desde 2011 é res-
ponsável pela segurança em 
quatro passagens de veículos 
ao longo da ferrovia. A iniciati-
va é resultado de um termo de 
compromisso firmado entre o 
ex-prefeito Paulo César Neme 
e a direção da MRS Logística, 
que garante essa contribuição 
municipal até 2026.

Já os pontos de travessia 
exclusiva de pedestres, como 
onde ocorreu o acidente do 
último sábado, contam com 
vigias contratados pela MRS. 
Segundo a Prefeitura, esse 
trecho recentemente passou 
por melhorias promovidas pela 
concessionária, que consisti-
ram na implantação de nova 
sinalização e de obstáculos 
que impossibilitam a passagem 
de motocicletas. O Executivo 
enfatizou que mantém contato 
contínuo com a MRS, com o ob-
jetivo de melhorar a segurança 
ao longo da ferrovia. 

Foto: Divulgação AAP
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