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Aeroporto de Guará 
marca voo inaugural 
para o próximo dia 25
Data escolhida homenageia Frei Galvão; projeto aposta na movimentação 
do turismo religioso pela RMVale para novo planejamento comercial

Está marcado o primeiro voo 
comercial do Aeroporto Edu 
Chaves, batizado de Aeroporto 
do Vale da Fé, em Guaratingue-
tá. A pista receberá o pouso 
da aeronave que partirá de 
Jundiaí, no próximo dia 25, 

data em que é celebrado o dia 
de Frei Galvão. O voo inaugural 
simboliza o início das opera-
ções da Rede Voa, responsável 
pela privatização do aeroporto.

O voo será realizado pela 
empresa Azul Conecta e a 

da Fazenda da Esperança, Frei 
Hans, o secretário de Turismo 
do Estado, Vinícius Lummertz, 
o presidente da Rede Voa, Mar-
cel Moure e seus respectivos 
assessores.
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aeronave levará os represen-
tantes do município, como o 
prefeito Marcus Soliva (PSC), 
o vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL), lideranças católicas como 
o arcebispo de Aparecida, Dom 
Orlando Brandes, o presidente 

Câmara cobra distribuição 
de uniformes para alunos 
da rede municipal e Lorena

Os vereadores Fábio Longui-
nho (PSD) e Vanessa Andrea 
(Cidadania) apresentaram 
moção de apelo à Prefeitura 
de Lorena solicitando infor-
mações sobre a compra e dis-
tribuição dos uniformes para 
a rede municipal de ensino. 
Segundo os parlamentares, 
os alunos já estão há um ano 
e dez meses sem o uniforme.

O tema veio à pauta após 
encontro do presidente do 

Legislativo com alunos de 
escolas da cidade, realiza-
do como parte de um pro-
jeto chamado “Café com o 
presidente: criança tam-
bém sabe fazer política”. 
“Nesse projeto, recebemos 
crianças das redes pública 
e privada, de 7 a 9 anos. 
Esses encontros acontecem 
todas as terças-feiras”, 
contou Longuinho.
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Polícia Federal desarticula 
quadrilha de fraudadores que 
atuava em Cruzeiro e Guará

Uma operação deflagrada 
pela PF (Polícia Federal) na 
quarta-feira (19) prendeu um 
morador de Cruzeiro acusado 
de integrar uma quadrilha 
responsável por fraudes ele-

trônicas e desvio de dinheiro 
de contas bancárias. A ação 
cumpriu mandados de busca e 
apreensão em Guaratinguetá e 
na capital paulista.
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Empresário pede a liberação de 
terreno  para implantação de 
hospital veterinário em Lorena

A Prefeitura de Lorena re-
velou, na tarde do dia 13, que 
recebeu de uma empresa ins-
talada na cidade a solicitação 
de doação de uma área para a 
construção de um hospital vete-
rinário. Este foi o quinto pedido 
de concessão de terrenos que 

o Município recebeu em pouco 
mais de um mês.  O governo do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
recebeu em seu gabinete o em-
presário e veterinário Gustavo 
Nunes, proprietário da clínica 
Mania Animal.
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Mineiro acompanha inicio da reforma da Estação de Cachoeira

Foto: Divulgação PMCP

Foto: Reprodução

Alunas de Cruzeiro atendidas por projeto da Educação na cidade

Foto: Divulgação PMC

Contra pobreza menstrual, 
Cruzeiro inicia entrega de 
absorventes nas escolas

Em ação inédita, a Prefeitu-
ra de Cruzeiro distribuiu, na 
terça-feira (18), absorventes 
higiênicos às alunas de baixa 
renda da rede municipal de 
ensino. A iniciativa busca 
contribuir com as adolescen-
tes que enfrentam problemas 
financeiros para terem acesso 
ao item básico. 

De acordo com o Municí-
pio, 270 estudantes de nove 
colégios serão contempladas 
até o fim desta semana com a 
entrega do produto de higiene 
intima. Bimestralmente, cada 
aluna receberá dois pacotes, 
sendo que cada um deles 
conta com dez absorventes.
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Energia fica 
mais cara em 19 
cidades a partir 
deste domingo
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Para preocupação de mo-
radores e empresários da 
região, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca) confirmou na terça-feira 
(18) que a energia elétrica 
ficará mais cara em 19 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). Vá-
lido a partir deste domingo 
(23), o reajuste atinge os 
municípios que são aten-
didos pela concessionária 
EDP.

Pinda define 
taxa ambiental 
depois de três 
adiamentos

Ubatuba estabeleceu no 
último dia 18 a data de iní-
cio da cobrança da Taxa de 
Preservação Ambiental, que 
será imposta aos turistas. 
Inicialmente prevista para 
entrar em vigor em junho, a 
tarifa variará de R$ 3 a R$ 70, 
dependendo da capacidade de 
ocupantes dos carros.
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Poupatempo já 
atende de forma
presencial e 
digital em Potim

Apesar de não ter sido 
inaugurado oficialmente, 
o Poupatempo de Potim 
entrou em funcionamento 
ainda no fim do último mês. 
Conforme os responsáveis, a 
capacidade de atendimento é 
de 130 acolhimentos, entre o 
serviço digital e presencial. 
Ao todo, o Estado de São Pau-
lo investiu cerca de R$ 130 
mil para o funcionamento da 
unidade que deve beneficiar 
cerca de 25 mil habitantes 
regionais. 
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Empresa dá início a obra
de cercamento da estação
em Cachoeira Paulista

A empresa ER Engenharia 
já deu início às demarcações 
para o cercamento da área 
da estação de Cachoeira 
Paulista. O trabalho come-
çou na terça-feira (18), após 
reunião com os represen-

tantes do SPU (secretaria 
do Patrimônio da União), 
do Ministério da Economia 
e a empresa ER Engenharia, 
vencedora da licitação para 
a obra.
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O FUTURO
Daqui dez dias teremos um novo 
presidente, próximos dos 50% dos 
votos. Um país equilibradamente 
dividido.
E assim será para os próximos 
quatro anos.
A formação de um novo governo, 
ministério, alianças e a rotina de 
sempre: coalização ou cooptação 
nos moldes que conhecemos.
A moeda de troca, o apoio e verbas 
do orçamento, uma praxe corrente e 
o orçamento secreto para atender os 
mais vorazes. 
A necessidade de se manter no 
poder!
O presidente eleito na manhã se-
guinte não terá tempo de desfrutar 
dos louros da vitória.
Na tarde do mesmo dia a busca por 
apoios, a negociação com os donos 
de partidos, líderes de bancada e 
blocos pragmáticos, no sentido 
de construir uma base política no 
Legislativo, cada vez mais livre e 
solto, sustentado pelo orçamento 
público e um caixa furado!
Além destes entraves, um Legislati-
vo autônomo, onde a maior banca-
da não tem mais de que 20% dos 

votos.
Haja coalizão e orçamento para 
sustentar este modelo político!
O presidente eleito será refém 
desta trama, negociadas na maioria 
desorganizada e efêmeras, ao sabor 
das brisas em um mar onde navega 
tranquilamente o centrão.
O mesmo de sempre!
Apesar destas regras explícitas para 
governar como fica o nosso futuro 
político após as eleições.
O resultado das eleições de 2022, 
ganhe quem ganhar, trouxe ao 
cenário político, econômico, social, 
questões para serem discutidas e 
estudadas.  
O surgimento de uma direita com 
muita força e prestígio, uma es-
querda atônita, com um velho 
discurso, mas tendo no lulismo uma 
impressionante força de resistência, 
apesar da corrupção e dos governos 
desastrados.
Bolsonaro encara o novo futuro po-
lítico do país mesmo que não vença. 
Despertou um movimento conser-
vador enraizado e oculto na socie-
dade, nos movimentos políticos 
e religiosos, na agricultura e no 
interior dos estados mais populosos. 
Caso a direita vença, criar uma 
maioria para aprovação de projetos 
nas casas legislativas um problema 
a enfrentar, constituir a maioria, não 
será fácil.
O bolsonarismo é maior que Bolso-
naro, como Lula é maior que o PT.
Os dois líderes não terão o mesmo 

destino de Collor que saiu da histó-
ria política brasileira pela porta dos 
fundos.
Lula, na verdade, tem uma impres-
sionante força de resistência polí-
tica.
Ninguém pode contestar este feito 
diante de tantos malfeitos.
É um político hábil, imaginar que 
saiu da prisão e poderá assumir a 
presidência, coisa inimaginável!
Não creio que os novos líderes de 
esquerda se sustentem, ficarão a 
sombra do lulismo. A esquerda terá 
que se reinventar!
Outro aspecto que as eleições de 
2022 demonstrou é que a esquerda 
não consegue mais mobilizar efe-
tivamente os seus apoiadores com 
vigor e fulgor.
Faltou o corpo a corpo que a 
esquerda dominava diante de uma 
nova realidade social que vivemos.
Faltou uma perspectiva de futuro, as 
causas envelheceram e novas neces-
sidades sociais floresceram.
Como fica o campo progressista da 
esquerda?
Qualquer previsão é sonho de 
verão!
Redesenhar o futuro, nada incerto, 
líquido, não será fácil!

Outro grande problema que a 
esquerda enfrentará nas próximas 
décadas é o envelhecimento do país.
Seremos um país velho e pobre, 
ingredientes fantásticos para um 
conservadorismo político. Um pro-
blema para a esquerda!
As eleições de 2002 mostraram um 
aspecto ignorado pelos candidatos 
na discussão dos planos de governo: 
o desaparecimento da classe média.
O país está dividido entre ricos e 
pobres.
Um país sem classe média não tem 
futuro, pois esta classe representa-
tiva, numerosa e com participação 
na renda, é fundamental para o seu 
desenvolvimento.
O fato não está no tamanho do 
mercado consumidor propiciado 
pela classe média, mas, sim a sua 
contribuição para a acumulação de 
capital humano e a cobrança por 
qualidade de uma ação estatal no 
oferecimento do serviço público.
As pesquisas econômicas indicam 
que países com maior PIB per capi-
ta propiciam uma classe média mais 
numerosa que consequentemente 
levará a um maior crescimento do 
país.
O Banco Mundial mostra que 
quando um país tem uma classe 
média demarcada cresce as políticas 
públicas, o aumento da participação 
democrática e reduz a corrupção.
Os sonhos estão no futuro e desa-
prendemos sonhar?
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 Como fica o campo 

progressista da esquerda?

“O meu problema 
é a maioria 

desorganizada”
Fernando Henrique Cardoso.

Política a conta-gotas...
Edital de praça

Procura-se um político com 
capacidade de gestão pública, que 
entenda de expansão comercial e 
industrial, que entenda e respeite 
as várias legislações que implicam 
uma administração municipal, que 
tenha jogo de cintura para conviver 
com todos os poderes constituídos 
de uma cidade e que além de outros 
predicados, tenha desenvoltura para 
gerir e investir um orçamento anual 
de mais de R$ 1 bilhão nas mais 
diferentes áreas de uma Prefeitura 
como Saúde, Educação... Segundo 
o mercado político, este deve ser 
o currículo do sucessor do prefeito 
de Pindamonhangaba e, qualquer 
semelhança com Ricardo Piorino, 
não se trata de mera coincidência!!!

Sob nova direção
O prefeito Sylvio Ballerini con-

firmou a continuidade dos convênios 
de Lorena com o Estado, na noite 
a última quinta-feira, durante um 

encontro político-administrativo 
com o provável e futuro governador 
Tarcísio de Freitas. O evento, que 
também reuniu prefeitos, deputados, 
senadores e lideranças políticas 
teve a participação do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, que por 
sua vez, prometeu ampliação dos 
recursos federais, agora ao que tudo 
indica, que Estado e União caminha-
rão juntos.

Catraca aberta
Circula entre os bem informados 

de Guará que o fato de não ter dis-
puta à reeleição na Prefeitura, pelo 
menos seis candidaturas devem 

movimentar a próxima temporada de 
caça aos votos. Nomes como Junior 
Filippo, Regis Yasumura, Miguel 
Sampaio e Dani Dias são os mais 
comentados. A novidade corre por 

As cidades de Aparecida - Celso Alves, Caraguá - Antonio 
Carlos, Cachoeira - Mineiro, Cruzeiro - Thales Gabriel, Lorena 
- Sylvio Ballerini, Guará - João Pita, representandas na mesa 

com o possível vice-governador Felício Ramuth

Felício Ramuth fala sobre demandas do Vale, no Conta-Gotas

Os prefeitos Antonio Mineiro, de Cachoeira e Thales Gabriel, 
de Cruzeiro, falam sobre expectativas para o governo durante 

entrevista no Atos no Rádio, com Francisco Assis

Sylvio Ballerini fala sobre a expansão e manutenção da 
Santa Casa de Lorena a Felício Ramuth, observado por 

Jorge Malerba e Eder Billota

Na última quarta-feira, a Redação 
do Jornal Atos esteve movimentada com 

a visita do candidato a vice-governador 
com Tarcísio de Freitas, o Felício Ramuth e simulta-

neamente uma reunião estratégica com vários prefeitos 
da região. Assuntos como a continuidade dos projetos em 

andamentos do Estado foram pontuados pelos gestores.

Felício que cumpria agenda consultiva, pontuou as deman-
das dos prefeitos, que serão pautadas no projeto incial de 
ação do novo governo. A partir de janeiro de 2023, depen-
dendo do resultado das urnas, neste próximo 30 de outubro.

Luzes, câmera, ação - em pauta o candidato a vice-governador do Estado de São Paulo

conta de Edison Riccomi – estreante 
no processo eleitoral de 2 de outubro 
– que aumentou seu grupo para 2024. 

Papai Noel feliz...
Parece que nem as pautas de vo-

tações na Câmara de Guaratinguetá 
estão contribuindo com o presidente 
Arilson Santos. Com baixo apoio dos 
colegas, por agir à revelia do grupo, 
esta semana ele tentou aprovar um 
projeto que contemplaria os verea-
dores com o 13º salário – ao que ele 
denominou gratificação natalina. 
Porém, a coisa não rolou, faltou uma 
assinatura para entrar na pauta de 
votação, a do Marcelo da Santa Casa, 
que misteriosamente não deu as caras 
na sessão. Comenta-se na Praça que 
a ideia é dar mais publicidade ao 
agradozinho de final de ano...

Que 'rei sou eu'? 
E por falar em eleições – passa-

das, presente e futuras – em Guara-
tinguetá, a especulação política não 
deixou passar despercebido o fiasco 
do ex-prefeito Francisco Carlos em 
conseguir apenas 25 votos na cida-
de para sua aposta para deputado 
federal, o dinossauro José Anibal. 
Como diz o 'teletubbies': "é hora de 
dar tchau"...

Jurassic Park
Parece que após a poeira desta 

eleição, perdendo ou ganhando, Ge-
raldo Alckmin vai ter de avaliar seus 
votos, que a princípio envelheceram, 

a exemplo do 
baixo desempe-
nho de sua cam-
panha em seu 
próprio reduto, 
Pindamonhan-
gaba. Segundo o 
pessoal do mer-
cadão, o ex-go-
vernador vai ter 

muito o que explicar aos petistas o 
fato de seu nome não superar seu 
adversário 'em sua casa'. Ou seja, 
enquanto Lula amargou no primeiro 
turno cerca de 32% dos votos da 
cidade, Bolsonaro foi ao pódio com 
mais de 56%, quase o dobro.

Chá de semancol
Parece que está difícil para o 

vereador Diego Miranda sacar que 
indicação para sucessão municipal 
tem de ser conquistada e não tomada 
na base da pressão. Tem gente dando 
por certo, em Cruzeiro, que se Mi-
randa continuar pontuando contra o 
prefeito Thales Gabriel na Câmara, 

vai acabar ‘botando de vez’ a indi-
cação no colo de Kleber do Saae. 
Perguntem ao Paulo Felipe!!!

Perguntar não ofende
Qual o setor da Prefeitura que sete 

ou oito vereadores estão pensando 
em propor uma CEI para esclareci-
mento na Câmara de Lorena?

Escalação 2024
Pelo menos dois futuros prefeitu-

ráveis de Lorena desfilaram pela feira 
livre da Vila Hapacaré, na última 
quinta-feira: Daniel Munduruku, que 
admitiu participação na próxima elei-
ção e Beto Mucio, que mencionou a 
estruturação de três partidos.

Jogo do poder
Entre outros nomes que aguar-

dam a próxima temporada de caça 
aos votos municipais, para compor 
ou seguir carreira solo com destino 
à Prefeitura de Lorena, estão dois 
vereadores e meio: Fábio Longuinho, 
Vanessa Andrea e aquele que quase 
virou vice nas eleições passadas, 
mas foi descartado nas vésperas das 
convenções partidárias.

Quando o ruim...
...pode piorar Ainda sobre elei-

ções municipais em Lorena, dis-
seram que pra fazer rir e chorar ao 
mesmo tempo, ‘o vizinho’ Aldemir 
Barbudo – da LorenPoste, no Bairro 
da Cruz, após um longo tempo de 
abstinência eleitoral – por obra e 
graça da Justiça Eleitoral – anda se 
declarando candidato a prefeito na 
próxima eleição ou a vice! Kkk ah! E  
já deixou claro que não pega na mão 
de Fábio Marcondes, muito menos 
de Fabio Longuinho! Será que não 
é o contrário?

Basta fazer o que é certo!
O prefeito de Silveiras, Guilher-

me Carvalho, fechou as contas de seu 
primeiro man-
dato com 100% 
de aprovação 
junto ao Tribu-
nal de Contas 
do Estado. Com 
isso, os 4 anos 
de seu primeiro 
mandato reco-
bram um fato 
inédito junto ao órgão fiscalizador, 
porque há muito tempo a cidade não 
registrava uma contraprova sequer 
nos 20 anos de 'mandos e desmandos' 
da Motolândia no comando da má-
quina pública. Bom é fazer certo!!!

Riccomi, Sampaio, Yasumura e Dias 

Gulherme Carvalho

Bolsonaro, Sylvio Ballerini e Tarcísio

Geraldo Alckmin
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Em meio a estruturação, Aeroporto de 
Guará marca voo inaugural para dia 25
Data escolhida homenageia Frei Galvão; projeto aposta na movimentação do turismo religioso pela região

Está marcado o primeiro 
voo comercial do Aeroporto 
Edu Chaves, batizado de Aero-
porto do Vale da Fé, em Gua-
ratinguetá. A pista receberá o 
pouso da aeronave que partirá 
de Jundiaí, no próximo dia 
25, data em que é celebrado 
o dia de Frei Galvão. O voo 
inaugural simboliza o início 
das operações da Rede Voa, 
responsável pela privatização 
do aeroporto.

O voo será realizado pela 
empresa Azul Conecta e a 
aeronave levará os represen-
tantes do município, como o 
prefeito Marcus Soliva (PSC), 
o vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL), lideranças católicas como 
o arcebispo de Aparecida, Dom 
Orlando Brandes, o presidente 
da Fazenda da Esperança, Frei 
Hans, o secretário de Turismo 
do Estado, Vinícius Lummertz, 

Redação 
Guaratinguetá 

o presidente da Rede Voa, Mar-
cel Moure e seus respectivos 
assessores.

“Dia de Frei Galvão, dia espe-
cial também do voo inaugural 
do nosso Aeroporto Regional 
do Vale da Fé, que é adminis-
trado pela Rede Voa e está 
se preparando para o início 
das operações. Escolhemos 
essa data pois simboliza Frei 
Galvão, simboliza o turismo 
religioso e sabemos que será 
muito importante contar com 
a operação de um aeroporto 
regional”, destacou Soliva.

O presidente da Rede Voa 
destacou a escolha da data, 
em homenagem ao primeiro 
santo da Igreja Católica. “Es-
colhemos a comemoração do 
bicentenário de Frei Galvão 
para dar início aos voos freta-
dos, representando o início da 
transformação do aeroporto 
de Guaratinguetá, que será 
reconhecido como o aeroporto 
do Vale da Fé, atendendo toda 
a demanda religiosa do Vale 

Aeroporto de Guará, que tem voo inaugural marcado para o próximo dia 25; data homenageia Frei Galvão

do Paraíba, com mais de 13 
milhões de fiéis anuais”.

Atualmente o aeroporto 
recebe obras para criação de 
um terminal de passageiros, e 
ao longo de toda a concessão, 
podem ser investidos R$ 10 
milhões. O foco, segundo a 
Rede Voa, será a transforma-
ção do aeroporto para receber 
voos comerciais regulares com 
foco na expansão do turismo 
religioso.

Privatização – O aeroporto 
Edu Chaves foi incluído no pa-
cote de aeroportos regionais 
paulistas que passaram pelo 
processo de desestatização 
com outros 21 aeroportos de 
cidades do interior. A Rede 
Voa foi a vencedora do bloco 
sudeste, que contém o aero-
porto de Guaratinguetá e das 
cidades de Ribeirão Preto, 
Franca, São Carlos, Araraqua-
ra, Bauru, Marília, São Manoel, 
Avaré, Sorocaba, Campinas, 
Registro, Itanhaém, Jundiaí, 
Bragança Paulista e Ubatuba.

Empresa inicia obra de cercamento da estação em Cachoeira
Obra de cercamento deve durar sessenta dias; projeto de reforma é custeado pelo Ministério da Economia

A empresa ER Engenharia 
já deu início às demarcações 
para o cercamento da área 
da estação de Cachoeira 
Paulista. O trabalho come-
çou na terça-feira (18), após 
reunião com os represen-
tantes do SPU (secretaria 
do Patrimônio da União), 
do Ministério da Economia 
e a empresa ER Engenharia, 
vencedora da licitação para 
a obra.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) explicou que 
a primeira parte da obra de 
reforma é o cercamento, 
depois o projeto executivo. 
“O cercamento serve para 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

a preservação do local, são 
quase quinhentos metros 
quadrados. Depois será fei-
ta a planilha orçamentária 
para o projeto executivo, 
que é a reforma de fato”, 
destacou o prefeito, referen-
te à primeira fase da obra, 
que deve durar noventa dias.

Depois da reforma, a in-
tenção da Prefeitura é co-
locar na torre central da 
Estação a sede do Executivo, 
no lado direito do prédio um 
espaço cultural, e no lado 
esquerdo uma área para 
gastronomia. “O primeiro 
aporte de verba foi de R$3,5 
milhões, depois para o pro-
jeto executivo mais R$17 
milhões. A verba vem do Mi-
nistério da Economia, sem 
contrapartida da Prefeitura. Prefeito Mineiro acompanha estudo para início da reforma da Estação

Foto: Divulgação PMCP

Nosso papel nessa obra é ga-
rantir a segurança no local, 
acompanhar e fiscalizar os 
trabalhos”.

A estação ferroviária de 
Cachoeira Paulista é a se-
gunda maior do Brasil, de-
pois da estação Central do 
Brasil, no Rio de Janeiro. 
“Estou muito feliz, tenho 
lutado desde o primeiro dia 
de minha gestão para conse-
guir essa reforma. A minha 
vida toda escuto promessas 
que reformariam, mas sem-
pre ficava nas promessas”, 
concluiu Mineiro.

A condição da Estação é 
tema de discussões e pro-
jetos há décadas. O espaço, 
hoje deteriorado, é palco 
para uso de drogas e acaba 
tomado por dependentes 

químicos e pessoas em si-
tuação de rua. Em 2020, 
moradores da região assi-
naram uma petição para que 
o local fosse restaurado e 
transformado em um centro 
multiuso.

Histórico – A Estação Fer-
roviária de Cachoeira Paulis-
ta foi inaugurada em 1875 
e era o ponto de encontro 
entre os dois mais impor-
tantes ramais ferroviários 
do país, a Estrada de Ferro 
do Norte – Estrada de Ferro 
São Paulo-Rio, e a Estrada 
de Ferro Dom Pedro 2º. O 
prédio foi construído com 
o propósito de atender as 
demandas da região, já que 
o Vale do Paraíba era o prin-
cipal produtor de café do 
país até a década de 1930.

Os vereadores Fábio Lon-
guinho (PSD) e Vanessa 
Andrea (Cidadania) apre-
sentaram moção de apelo à 
Prefeitura de Lorena solici-
tando informações sobre a 
compra e distribuição dos 
uniformes para a rede muni-
cipal de ensino. Segundo os 
parlamentares, os alunos já 
estão há um ano e dez meses 
sem o uniforme.

O tema veio à pauta após 
encontro do presidente do 
Legislativo com alunos de 
escolas da cidade, realizado 
como parte de um projeto 
chamado “Café com o presi-
dente: criança também sabe 
fazer política”. “Nesse projeto, 
recebemos crianças das redes 
pública e privada, de 7 a 9 
anos. Esses encontros acon-
tecem todas as terças-feiras”.

Segundo o vereador, na 
conversa as crianças são 
incentivadas a falar sobre 
o que poderia melhorar nas 
escolas e o sistema acabou 
chegando ao problema com 
os uniformes. “Me chamou 
a atenção quando os alunos 
das escolas municipais recla-
maram da falta de uniforme, 
da falta de ventiladores nas 
salas, melhora na merenda 
e a falta de parquinhos”, 
contou Longuinho.

Andréa Moroni
Lorena

A Câmara, de acordo com o 
chefe do Legislativo, autori-
zou há cerca de cinco meses 
o remanejamento de cerca de 
R$ 5,5 milhões para a aquisi-
ção dos uniformes. “Estamos 
cobrando um posicionamen-
to da secretaria da Educação, 
do setor de licitações sobre 
o que foi feito com a verba 
e por quê as crianças não 
receberam o uniforme”. 

Executivo – A Prefeitura 
de Lorena enviou nota à 
imprensa sobre a compra 
de uniforme para a rede 
pública municipal. Segundo 
o texto, “(sobre) o processo 
de licitação dos uniformes 
escolares, informamos que 
a primeira fase do pregão, 
referente à entrega de docu-
mentos, foi realizada em 13 
de outubro. Três empresas 
foram vencedoras nessa 
etapa, uma para cada um dos 
três lotes: vestuário, meias 
e tênis. A próxima etapa é a 
apresentação das amostras 
e o pregão eletrônico, em 27 
de novembro”. 

Ainda de acordo com a 
nota da Prefeitura, há oito 
anos a rede escolar de Lo-
rena não recebe unifor-
mes. A proposta da gestão 
atual é fazer a entrega do 
uniforme completo para 
todos os cerca de 8,3 mil 
alunos da rede municipal, 
com recursos da Prefeitura 
de Lorena. “Educação não 

é gasto, é investimento. A 
nossa gestão está buscando 
melhorar a Educação de 
nossa cidade em todos os 
aspectos, e para isso, além 
da compra dos uniformes, 
estamos realizando várias 
ações como a aquisição de 
imóvel para a formação de 
professores, compra de no-
vos mobiliários e playground 
e a reforma e ampliação de 
escolas”, declarou o prefeito 
Sylvio Ballerini.

Vereadores cobram distribuição de uniformes 
escolares para uso da rede municipal de Lorena
Processo para aquisição continua em licitação e deve terminar em novembro

Crianças da rede municipal; preocupação com a falta de uniformes

Foto: Arquivo Atos

O prefeito lembrou que 
também estão sendo feitos 
investimentos nas creches. 
“Retomamos a construção 
de duas creches, cujas obras 
estavam abandonadas (nos 
bairros Santa Edwiges e 
Comerciários 2). Vamos re-
formar a creche do Parque 
das Rodovias e solicitamos 
ao Governo do Estado os re-
cursos para a construção de 
uma nova creche no Jardim 
Novo Horizonte”.

Pinda realiza série de 
atividades para trânsito 
urbano e estradas rurais
Trabalhos focam diferentes pontos da 
cidade na tentativa de reforçar plano
de segurança no trânsito municipal

Buscando fortalecer a ma-
nutenção nas vias urbanas e 
nas estradas rurais, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba está 
realizando uma série de ativi-
dades no trânsito municipal. 
Entre as ações estão o reforço 
de ciclofaixas e conservação 
das estradas na zona rural.

A estrada municipal do 
Kanegae, na região rural do 
bairro do Bonsucesso, rece-
beu, recentemente, ações de 
manutenção. Anteriormente, 
o local recebeu a implantação 
de uma rede coletora de esgo-
to. A expectativa é que com a 
obra, os danos causados aos 
moradores em dias de chuva 
sejam sanados.

O diretor do departamento 
de Manutenção e Conser-
vação de Estradas Rurais, 
Thiago Gonçalves, explicou 
ainda que os alagamentos 
serão eliminados de forma 
definitiva, uma vez que foram 
substituídas as manilhas em 
um determinado ponto da 
via. O Município pavimentou 
também trechos da Estrada do 
Trabiju e Piracuama. O foco 
está em facilitar o acesso às 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

vias rurais utilizadas especial-
mente por ciclistas, produtores 
e moradores.

Ainda na última semana, o 
departamento de Trânsito pas-
sou a utilizar o período noturno 
para revitalizar a sinalização na 
região central. Dessa forma, são 
evitados transtornos ao tráfego 
no coração da cidade. Nos pri-
meiros locais, os trabalhadores 
efetuaram a revitalização de 
faixa de pedestres, bolsão 
especial para motociclistas, 
entre outros espaços da Rua 
dos Andradas, no cruzamento 
com a Jorge Tibiriçá e com a 
rua Coronel Fernando Prestes.

“Estamos atuando em todos 
os cantos da cidade com o ob-
jetivo de identificar melhor a 
indicação de trânsito para que 
os usuários possam respeitar as 
regras e que possamos ter um 
sistema harmonioso, gerando 
segurança e preservando a 
vida”, destacou o secretário 
adjunto de Segurança Pública, 
José Vidal França.

Os moradores podem au-
xiliar a gestão municipal no 
processo de identificação de 
locais que precisam de reparos 
através dos canais oficiais de 
comunicação da Prefeitura, 
como E-ouve e o protocolo 
digital 1DOC.
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Contra a pobreza menstrual, Cruzeiro 
inicia entrega de absorventes nas escolas
Ação contempla quase trezentas alunas, distribuição tem planejamento para ocorrer a cada dois meses

Em ação inédita, a Prefei-
tura de Cruzeiro distribuiu, 
na terça-feira (18), absorven-
tes higiênicos às alunas de 
baixa renda da rede muni-
cipal de ensino. A iniciativa 
busca contribuir com as 
adolescentes que enfrentam 
problemas financeiros para 
terem acesso ao item básico. 

De acordo com o Municí-
pio, 270 estudantes de nove 
colégios serão contempladas 
até o fim desta semana com 
a entrega do produto de 
higiene intima. Bimestral-
mente, cada aluna receberá 

Da Redação 
Cruzeiro

dois pacotes, sendo que cada 
um deles conta com dez ab-
sorventes. 

Com sua primeira etapa 
viabilizada através de um 
investimento municipal de 
pouco mais de R$ 4,4 mil, 
que garantiu a aquisição de 
1,3 mil pacotes, a ação foi 
idealizada pela vereadora 
Sandra da Cunha (MDB), 
que apresentou um projeto 
à Câmara sobre o tema em 
setembro do ano passado. 
Aprovada pelo Legislativo, 
a proposta foi sancionada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), em 25 de 
novembro do ano passado. 

A parlamentar ressaltou 
que a criação do projeto Alunas da rede municipal de Cruzeiro; secretaria anuncia distribuição de absorventes para meninas da cidade

teve como objetivo garantir 
a dignidade menstrual das 
adolescentes e evitar que 
elas faltem às aulas devido 
a falta do produto de higiene 
íntima. “Estou muito feliz 
com o início da distribuição 
dos absorventes para nossas 
alunas carentes. Gostaria 
de agradecer ao prefeito e 
ao secretário de Educação, 
Mário Costa, por terem abra-
çado essa ideia tão impor-
tante”, comemorou Sandra.

De acordo com a secretaria 
de Educação de Cruzeiro, a 
entrega dos insumos, que 
será mantida ao longo de 
2023, ficará a cargo das 
equipes gestoras das nove 
escolas municipais.

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 consultas, 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.

Com série de serviços, Poupatempo inicia atendimento 
da população de Potim antes mesmo da inauguração
Capacidade de novo posto é de mais de cem pessoas por dia; investimento estadual para unidade é de R$ 130 mil

Apesar de não ter sido inau-
gurado oficialmente, o Pou-
patempo de Potim entrou em 
funcionamento ainda no fim 
do último mês. Conforme os 
responsáveis, a capacidade de 
atendimento é de 130 acolhi-
mentos, entre o serviço digital 
e presencial.

Ao todo, o Estado de São 
Paulo investiu cerca de R$ 130 
mil para o funcionamento da 
unidade que deve beneficiar 
cerca de 25 mil habitantes 
regionais. Para ser atendido 
no Poupatempo de Potim, 
assim como nas outras 187 
unidades espalhadas pelo 
estado, é necessário efetuar, 

Bruna Silva
Potim

Nacional de Habilitação) e 
documentação de veículos do 
Detran-SP.

Atualmente, a instituição 
conta com aproximadamente 
240 serviços online, entre eles 
a renovação de CNH, licencia-
mento de veículos, consulta de 
IPVA (Imposto Sobre Proprie-
dade de Veículo Automotor), 
Carteira de Trabalho Digital, 
seguro-desemprego, atestado 
de antecedentes criminais, 
além do acesso à carteira 
digital de vacinação contra a 
Covid-19.

O Poupatempo de Potim 
está localizado à rua Antônio 
de Oliveira Portes, nº 670, no 
Centro, e o horário de aten-
dimento é das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, e aos 
sábados, das 9h às 13h.

Nova unidade do Poupatempo, que iniciou atendimento em Potim; serviço para cerca de 25 mil pessoas

Foto: Arquivo Atos

obrigatoriamente, o agenda-
mento eletrônico pelo site pou-
patempo.sp.gov.br. O processo 
de reservar o horário também 
pode ser feito pelo aplicativo 
Poupatempo Digital, totens 
de autoatendimento e no ser-
viço de assistente virtual pelo 
WhatsApp (11) 95220-2974.

A unidade de Potim foi anun-
ciada ainda em fevereiro des-
te ano, durante um evento 
com o então vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), em 
Guaratinguetá. Na época, a 
prefeita Érica Soler (PL) agra-
deceu o investimento estadual 
no município e ressaltou que 
assim os processos de docu-
mentos seriam agilizados aos 
moradores. Entre os serviços 
oferecidos no local estão a 
emissão de RG, CNH (Carteira 

Energia elétrica fica mais cara em 19 cidades no domingo
Aumento atinge apenas municípios atendidos pela EDP; reajuste sobre a tarifa varia de 2,07% a 20,04%

Para preocupação de mora-
dores e empresários da região, 
a Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) confirmou na 
terça-feira (18) que a energia 
elétrica ficará mais cara em 
19 cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Válido 
a partir deste domingo (23), 
o reajuste atinge os municí-
pios que são atendidos pela 
concessionária EDP. 

Da Redação
RMVale

A mudança impactará em um 
aumento de 2,07% na conta de 
luz das residências urbanas 
e de 2,35% na de imóveis da 
zona rural e de pequenas e 
médias empresas. As indús-
trias e grandes empresas que 
utilizam a rede elétrica de alta 
tensão serão afetadas por um 
crescimento de 20,04%.

Em nota divulgada em seu 
site oficial na quarta-feira (19), 
a EDP, responsável pelo forne-
cimento de energia elétrica em 
19 das 39 cidades da RMVale, 
justificou a necessidade do 
reajuste alegando que “os itens 

que mais impactaram as novas 
tarifas foram o aumento dos 
encargos setoriais e a compra 
de energia, ainda como reflexo 
da crise hídrica enfrentada em 
2021 (trecho do comunicado)”. 

Segundo a Aneel, a mudança 
nos valores será válida para 
Aparecida, Caçapava, Cachoei-
ra Paulista, Canas, Caraguata-
tuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Jacareí, Jambeiro, Lorena, 
Monteiro Lobato, Pindamo-
nhangaba, Potim, Roseira, 
Santa Branca, São José dos 
Campos, São Sebastião, Tauba-
té e Tremembé. Dinheiro na mão e calculadora na outra; tarifa da EDP fica mais cara 

Foto: Lucas Barbosa
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Iguá conquista 1º lugar em ranking 
de saneamento da 100 Open Startups
Prêmio reconhece a importância e regularidade que a 
companhia confere à inovação aberta; Grupo também 
entra na lista das 50 empresas mais engajadas

No mês em que se co-
memora o Dia Nacional da 
Inovação (19/10), a Iguá 
Saneamento conquista o 1º 
lugar na categoria sanea-
mento, gestão de resíduos 
e infraestrutura, segundo o 
ranking das corporações do 
setor líderes em open inno-
vation – o TOP Open Corps 
2022, divulgado pela plata-
forma 100 Open Startups, 
na última terça-feira, 18 de 
outubro. O prêmio se con-
solidou como referência no 
mercado a partir de critérios 
que medem a intensidade do 
relacionamento de grandes 
empresas com startups. A 
empresa marcou presença 
também no ranking geral 
das 50 melhores empresas 
engajadas em inovação aber-
ta. A entrega dos troféus aos 
vencedores acontece dia 8 
de novembro, em São Paulo.

“Desde a criação da Iguá, 
há 5 anos, a inovação é um 
de nossos pilares e estar no 
topo das companhias de sa-
neamento mais inovadoras 
do país é um reconhecimento 
que merece ser comemorado. 
Estamos colhendo o fruto da 

Da Redação
Piquete

constância do nosso enga-
jamento com o ecossistema 
ao longo do tempo e essa 
estratégia está alinhada ao 
propósito de sermos a me-
lhor empresa de serviços de 
água e esgoto para o Brasil. 
Nosso compromisso é desen-
volver soluções não apenas 
para nós, mas para o merca-
do como um todo”, pontua o 
COO da Iguá, Péricles Weber.

Investimentos robustos em 
inovação ajudam a explicar a 
presença da Iguá no topo do 
ranking da TOP Open Corps 
2022. Pioneiro na aproxi-
mação do saneamento com 
o ecossistema de inovação, 
desde 2018 o projeto Iguá 
Lab convida startups a pen-
sar, junto com profissionais 
e parceiros, em alternativas 
para os desafios do setor. 
Foram quase 800 startups 
contatadas desde o nasci-
mento da Iguá, com mais de 
250 conexões com diversos 
setores e ao menos 54 solu-
ções testadas. Existem, hoje, 
31 startups sob contrato, 
prestando diversos serviços 
inovadores para o grupo.

Internamente, a compa-
nhia também incentiva e 
apoia o desenvolvimento 
de soluções propostas por 
seus próprios colaboradores. 

Com o Festival de Inovação 
Iguá, realizado anualmente, 
os profissionais apresen-
tam projetos, que uma vez 
reconhecidos, passam a ser 
replicados em diferentes 
operações do grupo. Este ano, 
o evento aconteceu em julho 
e contou com 49 projetos 
inscritos e 09 aprovados para 
o evento.

Com o uso da tecnologia 
avançada, a companhia busca 
também facilitar a vida das 
pessoas. No ano passado, 
foi lançado o programa de 
Digitalização da Água a fim 
de integrar tecnologias trans-
versalmente ao setor, refor-
çando a dedicação do grupo 
em melhorar a experiência 
do cliente por meio de solu-
ções digitais, além de gerar 
valor para a empresa com 
processos mais sustentáveis.

Uma dessas iniciativas é o 
Digi Iguá: um aplicativo que 
permite realizar pagamento 
de contas de água com cartão 
de crédito e PIX, gerar código 
de barras da fatura e emitir 
segunda via. Outro serviço 
a ser oferecido como uma 
grande inovação no Brasil é 
a visualização do consumo 
diário usando medidores 
inteligentes via IoT (Internet 
das Coisas). Esta medição 

inteligente adotada pela 
Iguá desenvolve sistemas e 
dispositivos em parcerias, e 
é um “cardápio tecnológico” 
para viabilizar a introdução 
de medidores que aprimo-
ram a gestão operacional, 
possibilitando identificar 
vazamentos, fraudes, padrões 
de consumo, reduzindo as 
perdas e realizando testes 
de viabilidade de consumo 
pré-pago de água.

“Criar espaços com liber-
dade de ideias, tolerância ao 
erro e reconhecimento do 
esforço criativo mostram que 
a inovação faz parte do DNA 
da empresa”, conclui Weber.

O Ranking TOP Open 
Corps é parte do Ranking 
100 Open Startups, que é pu-
blicado desde 2016 e chega a 
sua sétima edição em 2022. 
Além das TOP 100, também 
foram reconhecidas as cor-
porações TOP 5 e TOP 10, 
em 25 categorias setoriais. 
As startups premiadas como 
líderes em open innovation 
no ano serão anunciadas em 
novembro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : JOSÉ CARLOS TEIXEIRA,  brasileiro, militar, RG n. 
219.394-SSP/SP, CPF n. 389.175.648-87, e sua mulher GLAUCIA 
MARIA SANTOS TEIXEIRA, que foi apresentada a este Registro 
Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a 
documentação, protocolada sob o n. 147.282, necessária para a 
retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRÍCULA n. 
18.104, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe 
a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo 
IMÓVEL RURAL, denominado SITIO PARAISO, no Bairro das 
Pedrinhas, situado neste município de Guaratinguetá, SP,   cujo 
imóvel  confronta de um lado com o IMÓVEL RURAL de sua 
propriedade,  imóvel objeto matrícula n. 6.490,  do livro 2 deste 
Registro Imobiliário. Fica(m), portanto, o(s) senhor(es) na qualidade 
de confrontante(s) do imóvel retificando, NOTIFICADO(S) para, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira 
publicação deste edital, que será publicado nos dias 21 e  22  do 
mês de outubro de 2022,  em querendo, impugnarem o pedido de 
retificação, cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas 
por escrito diretamente neste Serviço Registral localizado à rua Dr. 
Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 
12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o 
referido pedido. Decorrido o prazo acima indicado 
presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do requerente, a 
teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 18 
de outubro de 2022.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  
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Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 
PROCESSO Nº 387/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POSTES 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXTERNA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 07/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 07/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 07/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 24/10/2022. 
 
 
 

Cruzeiro, 21 de outubro de 2022. 
 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 040/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 377/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS 
HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
Abertura: 24/10/2022 – Sessão Pública: 04/11/2022 – 14:30h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 21 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2022 – Proc. nº 413/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 38/2022, cujo objeto é a aquisição de aparelhos de ultrassom 
para profilaxia e motor de endodontia para a utilização do Centro de Especialidades 
Odontológicas. Considerando o recurso apresentado pela empresa MEDSYSTEM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA para o Lote 02, diante do Parecer Técnico mediante 
ao Ofício nº 55/2022 do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, a Pregoeira, 
juntamente com a Comissão de Licitação, decidem pelo PROVIMENTO do referido acima 
a fim de INABILITAR a empresa SILVIO VIGIDO, ficando assim a empresa MEDSYSTEM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA HABILITADA para o Lote 2.
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 MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste 
HOMOLOGAR as desistências dos candidatos relacionados, são eles: ISADORA 
P S KONKOWSKI RG: 624978746; ELIANA R A V MARTINS RG: 214395777: 
WALKIRIA L R MORAIS RG: 370318511; THIAGO O C NOGUEIRA RG: 
449618055, em razão do não cumprimento do prazo estipulado para a posse.
Lorena, 21 de outubro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta  TP n°. 19/2022 - Proc. nº. 419/2022

O Município de Lorena-SP torna público a sessão pública para abertura de envelope 
propostas da Tomada de Preço nº. 19/2022, cujo Contratação de empresa para prestação 
de serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE – UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DA VILA PASSOS a ser edificado na Rua Rui Barbosa esquina com 
a Rua M.M.D.C., s/nº, Bairro Vila Passos, Lorena, SP, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, fica marcado para o dia 26 de Outubro de 2022, as 13:30 
hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes de Proposta. 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 55/2022 - PROCESSO 540/2022
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 material de 
atendimento pré-hospitalar (AHP) para a utilização do SAMU, que do dia 21 de Outubro 
de 2022 a 08 de Dezembro 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 08 de Dezembro 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 - PROCESSO 541/2022
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 mobiliários, utensílios 
e equipamentos para o funcionamento do prédio localizado à rua expedicionário Genésio 
Valentim Correa, 748, bairro da cruz, onde serão alocados os profissionais do CAAPEL, 
em cumprimento ao artigo 83 da lei complementar 207/2015, e do CRE, localizado à rua 
Delfim Bittencourt, 260, bairro olaria, que do dia 21 de Outubro de 2022 a 08 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 08 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.
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Familiares de pacientes internados em 
São Sebastião são alvos de novo golpe

Tentando evitar que mais 
moradores sejam enganados, 
a Prefeitura de São Sebastião 
emitiu um alerta no último 
fim de semana sobre a atu-
ação de falsários que estão 
aplicando golpes em famílias 
de pacientes internados no 
hospital da cidade. Fingindo 
serem funcionários da unidade 
e de um laboratório particu-
lar, os criminosos cobram o 
pagamento de falsos exames 
e medicamentos. 

Durante entrevista à impren-
sa regional, o comandante 
da Polícia Municipal de São 
Sebastião, André Maciel, re-
velou, no dia 14, que parentes 
de internados no Hospital das 
Clínicas entraram em contato 
com a Prefeitura denunciando 
a atuação dos falsários. De 
acordo com os relatos dos mo-
radores, os golpistas enviam 
mensagens para as famílias, 
através de números desconhe-
cidos no Whatsapp, afirmando 
que é preciso que elas arquem 
com o pagamento de um re-
médio não fornecido pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) e ne-
cessário para o tratamento do 
paciente. Alguns denunciantes 
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descreveram outra artimanha 
utilizada pelos criminosos, que 
é a de fingir que são funcioná-
rios de um laboratório privado 
para cobrarem por exames 
que não são realizados no 
hospital, porém cruciais para 
o diagnóstico. 

Ao menos uma família caiu 
no golpe dos falsos procedi-
mentos, efetuando o depósito 
do dinheiro aos bandidos. 
Buscando evitar novas vitimas, 
a Prefeitura tem orientado os 
moradores que em hipótese 
alguma a equipe do Hospital 

Criminosos cobram por falsos exames e medicamentos; 
Polícia investiga como os bandidos têm acesso parentes 

Foto: Reprodução

Adiada por três vezes, cobrança sobre 
taxa ambiental é definida em Ubatuba
Tarifa para turistas entra em vigor no início de novembro; motoristas de oito cidades são isentos da taxa

Depois de três adiamentos, 
a Prefeitura de Ubatuba es-
tabeleceu no último dia 18 
a data de início da cobrança 
da TPA (Taxa de Preservação 
Ambiental), que será imposta 
aos turistas. Inicialmente 
prevista para entrar em vigor 
em junho, a tarifa variará de 
R$ 3 a R$ 70, dependendo 
da capacidade de ocupantes 
dos veículos.

A direção da empresa Eco 
Ubatuba, contratada para 
gerir o sistema da TPA, anun-
ciou à imprensa regional que 
recebeu a ordem da Prefeitu-
ra para que inicie a cobrança 
da taxa no próximo dia 10. 
A confirmação ocorreu oito 
dias após a prefeita Flavia 
Pascoal (PL) sancionar uma 
lei complementar que ga-
rantiu mudanças no critério 
de isenção da tarifa. A prin-
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horas, também estarão livres 
da cobrança.

Aprovado pela Câmara em 
17 de dezembro de 2019, o 
projeto de criação da TPA, 
de autoria do então prefeito 
Delcio Sato (PSD), teve como 
justificativa a necessidade do 
crescimento da arrecadação 
de recursos para que o Execu-
tivo consiga arcar com o au-
mento de gastos com serviços 
básicos como atendimento 
médico e limpeza pública 
durante o Verão, período em 
que a cidade recebe quase 
um milhão de turistas. A lei 
estabelecia que a cobrança 
começaria em junho de 2022, 
porém acabou adiada pela 
gestão de Flavia para 20 de 
julho devido a um atraso na 
instalação dos equipamentos 
fotossensores que efetuarão 
a leitura das placas dos au-
tomóveis que entrarem na 
cidade. Na sequência, a atual 
gestão prorrogou o inicio 
da tarifa para 20 de agosto, 

Trabalho de limpeza nas praias de Ubatuba, que marcou para novembro o início de cobrança de taxa ambiental

alegando que a medida foi 
necessária para que houvesse 
tempo hábil para os mora-
dores cadastrarem as placas 
dos veículos no sistema de 
isenção da Eco Ubatuba. 
Entretanto o Executivo, em 
meados de agosto, prorrogou 
novamente a operação do 
sistema, sem revelar uma 
data específica.  

Estabelecidos por Sato e 
mantidos por Flavia, os valo-
res da TPA variarão de acordo 
com a capacidade máxima de 
ocupantes dos automóveis. Os 
proprietários de motocicletas 
pagarão R$3, os de carros de 
passeio R$ 10 e os de micro-
-ônibus R$ 45. Já os donos de 
vans desembolsarão R$30, 
enquanto os motoristas de 
ônibus R$ 70.

As tarifas poderão ser pagas 
pelos turistas através de um 
aplicativo da Eco Ubatuba ou 
através de boletos que serão 
enviados aos endereços dos 
proprietários dos automóveis.

Empresa pede área para criar hospital veterinário em Lorena
Prefeitura recebe cinco solicitações de doação em pouco mais de um mês; Munícipio espera por geração de empregos

A Prefeitura de Lorena re-
velou, na tarde do dia 13, que 
recebeu de uma empresa ins-
talada na cidade a solicitação 
de doação de uma área para 
a construção de um hospital 
veterinário. Este foi o quinto 
pedido de concessão de terre-
nos que o Município recebeu 
em pouco mais de um mês. 

Em nota oficial, o governo 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) recebeu em seu gabine-
te o empresário e veterinário 
Gustavo Nunes, proprietário 
da clínica Mania Animal. A 
reunião contou ainda com as 
presenças do vereador Carlos 
Alberto Pereira, o Beto Perei-
ra (DEM), e do secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Willians Gomes. 
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Nunes tem o projeto de im-
plantar na cidade um hospital 
para animais de pequeno por-
te, porém necessita do apoio 
municipal para viabilizar o 
empreendimento. A expectati-
va do empresário é que a uni-
dade, que deverá ser erguida 
através de um investimento 
de R$ 1,5 milhão, gere cerca 
de 25 empregos diretos. 

Após a oficialização do pedi-
do, a Mania Animal foi inserida 
no programa da Prefeitura de 
incentivo às empresas instala-
das na cidade que buscam se 
expandir. A próxima etapa do 
trâmite burocrático consiste 
na entrega da documentação 
exigida pela lei. Na sequência, 
o Executivo, após selecionar 
um terreno condizente com 
a necessidade do negócio, 
deve elaborar o projeto de 
concessão e o encaminhará 
para apreciação da Câmara.

Reunião com o prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini e empresário para solicitação de área a hospital veterinário

Foto: Divulgação PML

A nova solicitação de doação 
de área foi a quinta recebida 
pela Prefeitura em um inter-
valo de pouco mais de um 
mês. Entre o fim de agosto e 
o inicio de setembro, a gestão 
de Ballerini foi procurada por 
representantes das empresas 
Ecovale Construções e Infra-
estrutura, Elopack, GT-OIL 
Lubrificantes e Loren Filme.

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, a expectativa da Prefeitura 
é conseguir atender todos os 
pedidos, tendo em vista que as 
expansões dos empreendimen-
tos impulsionariam a geração 
de empregos na cidade. Além 
de revelar que a pasta já loca-
lizou parte dos terrenos que 
poderão ser doados, Gomes 
afirmou que até o fim deste 
mês parte dos projetos de con-
cessão deverão ser enviados 
para a avaliação do Legislativo.

das Clínicas entra em contato 
com as famílias cobrando 
o pagamento de exames e 
medicamentos. O Executivo 
recomendou ainda que os 
moradores registrem boletim 
de ocorrência caso recebam 
mensagens exigindo dinheiro.

A Polícia Civil de São Sebas-
tião abriu um inquérito para 
investigar como os golpistas 
tiveram acesso aos números 
de telefone dos familiares dos 
internados. Até o fechamento 
desta edição ninguém havia 
sido preso.

cipal delas é que além dos 
moradores de Ubatuba, não 
precisarão pagar a TPA os 
motoristas de veículos com 

placas de Caraguatatuba, 
Cunha, Ilhabela, Natividade 
da Serra, Paraty, São Sebas-
tião e São Luiz do Paraitinga. 

Outra importante alteração 
é que os automóveis com 
passagem rápida pela cidade, 
com período inferior a quatro 
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PF desarticula quadrilha de fraudadores 
que deixou vítimas em Cruzeiro e Guará
Criminosos lesaram clientes da Caixa Econômica Federal; público idoso era o principal alvo dos estelionatários 

Uma operação deflagrada 
pela PF (Polícia Federal) na 
quarta-feira (19) prendeu um 
morador de Cruzeiro acusado 
de integrar uma quadrilha 
responsável por fraudes ele-
trônicas e desvio de dinheiro 
de contas bancárias. A ação 
cumpriu mandados de busca e 
apreensão em Guaratinguetá e 
na capital paulista.

Batizada como “Spider Sear-
ch”, que em português significa 
Pesquisa de Aranha, a operação 
prendeu três homens, sendo 
um morador de Cruzeiro e 
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dois de São Paulo acusados de 
implantar aparelhos em caixas 
eletrônicos das agências da 
Caixa Econômica Federal de 
Guaratinguetá e Cruzeiro, que 
“sugavam” os cartões de crédito 
dos clientes. Após coletarem os 
cartões, preferencialmente de 
idosos, os criminosos realiza-
ram movimentações financei-
ras e saques que causaram um 
prejuízo de R$ 164 mil.

A investigação da PF foi ini-
ciada no ano passado após a 
corporação ser informada pela 
Polícia Civil que moradores dos 
dois municípios registraram 
boletins de ocorrência após 
serem lesados pela quadrilha.  

Apesar de não revelar os Acompanhado pela PM, Polícia Federal realiza operação para rastrear esquema de fraudes pela região

Foto: Divulgação PF

bairros, a PF informou que 
além da prisão de um homem 
em Cruzeiro, cumpriu quatro 
mandados de busca e apreen-
são em endereços distribuídos 
pela mesma cidade e por Gua-
ratinguetá, onde foram apre-
endidos aparelhos celulares e 
documentos.    

O trio preso pela opera-
ção da PF, que contou com o 
apoio da Polícia Militar, deverá 
responder por estelionato e 
associação criminosa. Em nota 
à imprensa regional, a Caixa 
Eletrônica Federal informou 
que está colaborando com as 
investigações e desenvolven-
do ações para prevenir novos 
golpes nas agências bancárias.

Após vandalismo, adolescentes limpam monumento em Pinda
Alvo de ação em maio, monumento da Praça do Cruzeiro sofreu danos; espaço passou por restauração recentemente

Depois de vandalizarem o 
monumento que homenageia 
Francisco Marcondes Mon-
teiro, adolescentes limparam 
as grafias deixadas no busto, 
ainda no fim do último mês. O 
ato infrator ocorreu ainda no 
primeiro semestre deste ano.

Em maio, as câmeras do CSI 
(Centro de Segurança Integra-
da) identificaram adolescentes 
pichando o busto central da 
praça Francisco Marcondes 
Monteiro, conhecida como 
Praça do Cruzeiro. Por meio 
da fiscalização da GCM (Guarda 
Civil Metropolitana), os me-
nores de 13 e 17 anos foram 
encaminhados à Delegacia de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de Arte, Felipe Callipo, contra-
tado pela secretaria de Cultura 
para a execução e orientação 
da limpeza e restauro.

Outra praça de Pindamo-
nhangaba, a Monsenhor Mar-
condes, também foi alvo de 
vandalismo. Após o restauro 
do marco zero para as cele-
brações do Sete de Setembro, 
a seta que orientava o local 
foi mais uma vez furtada. O 
prefeito Isael Domingues (PL) 
afirmou que as câmeras de 
monitoramento estão identi-
ficando e que a cidade deve 
buscar o ressarcimento dos 
danos públicos. Ele alegou 
ainda que “casos como esse 
dão ‘dor de cabeça’ aos res-
ponsáveis”, que são chamados 
para comparecer à Delegacia 
e Fórum.

Monumento em Pinda, vandalizado por menores; responsáveis foram condenados a limpar e restaurar
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Polícia. De acordo com o Muni-
cípio, foi gerado um processo 
de apuração de ato infracional. 
O processo já foi concluído e 
determinada a reparação dos 
danos ao monumento.

“Nossa sociedade precisa 
perceber que atos de vanda-
lismo trazem consequências 
para seus autores e familiares. 
Ressaltamos a importância dos 
cuidados com nossos monu-
mentos e espaços públicos, pois 
estamos tendo muitos casos 
de vandalismos e gastos repe-
titivos na manutenção destes 
espaços”, destacou a diretora 
de Cultura, Rebeca Guaragna. 

Os adolescentes voltaram ao 
local junto aos seus responsá-
veis legais para cumprirem 
a ordem judicial. Eles foram 
acompanhados pelo professor 


