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Cruzeiro envia Plano de 
Carreira para a Câmara
Texto da Prefeitura oferece incentivo de capacitação aos servidores 
municipais com possibilidade de reajuste gradativo de seus vencimentos

A Prefeitura de Cruzeiro, 
por meio das secretarias de 
Administração e Finanças, 
finalizou o Plano de Carreira 
de Cargos e Vencimentos do 
Servidor Público Municipal. 
O documento foi entregue 
aos vereadores na quinta-
-feira, dia 27.

O plano, que era um sonho 
de muitos anos dos servido-
res públicos, foi concluído 
pela Administração, em 
concordância com a Câma-
ra, Sindicato dos Servidores 
Públicos e Associação dos 
Funcionários Públicos Mu-
nicipais.
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Aceg prepara “Copa na Praça” 
com transmissões de jogos
no Centro de Guaratinguetá

O comércio de Guara-
tinguetá já prepara ações 
para as datas festivas de 
fim de ano. Mas um dos 
destaques do próximo mês 
é a Copa do Mundo que 
será disputada no Qatar a 
partir do dia 20. De olho 
na movimentação do tor-
cedor, a Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá) promo-

ve junto à programação de 
Natal, a “Copa na Praça”. A 
iniciativa, que será reali-
zada na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, terá início 
no próximo dia 20, na aber-
tura do Mundial (a estreia 
será na partida entre Qatar 
e Equador) e se estende até 
dia 18, data marcada para 
a final.
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Região volta a 
superar índice 
de mortes da 
Grande São Paulo
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Mais violenta do interior 
do estado, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) regis-
trou em setembro uma queda 
no número de moradores 
assassinados em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado. Em contrapartida, a 
área contabilizou no acumula-
do dos primeiros nove meses 
deste ano um aumento de 
vítimas em relação ao mesmo 
intervalo de 2021. Cidade 
com índices preocupantes, 
Lorena já espera por números 
piores para a próxima avalia-
ção, após chegar a sete mortes 
em três semanas.

RMVale fecha 
setembro com 
alta na geração 
de emprego

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
fecharam o mês de setembro 
com saldo positivo na geração 
de empregos, mas com de-
sempenho inferior ao mesmo 
período de 2021. Segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) divulgados na 
quarta-feira (26), a região teve 
saldo de 5.137 vagas de em-
prego em setembro. Em 2021, 
o índice também foi positivo, 
com abertura de 5.647 postos 
de trabalho.
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Região garante 
transporte livre
para eleitor no 
segundo turno

De olho no segundo turno da 
eleição ao Governo do Estado e 
à Presidência, mais de trezentas 
cidades do país têm anunciada 
a disponibilização gratuita do 
transporte público para facili-
tar o translado do eleitor. Na 
região, boa parte das prefeitu-
ras decidiram seguir a norma, 
entre elas Pindamonhangaba 
e Guaratinguetá.
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Servidor municipal durante trabalho de pavimentação; prefeito anuncia encaminhamento do Plano de Carreira

Ballerini envia para Câmara 
projeto para reajuste salarial 
dos servidores de Lorena

O prefeito de Lorena, Syl-
vio Ballerini, anunciou na 
sexta-feira (28) o envio para 
a Câmara de um projeto de 
adequação salarial para os 
servidores municipais. O tex-
to segue para as comissões e 
deve ser votado nas próximas 
semanas. Segundo Sylvinho, 

o governo identificou uma “de-
fasagem salarial muito grande 
entre os nossos colaboradores 
e queremos corrigir esse pro-
blema. O projeto vai beneficiar 
principalmente os servidores 
que têm salários mais baixos 
(trecho da nota)”.

Pág.  3

Depois de dez anos, Aparecida 
conclui licitação para terminar 
obra da Estação de Tratamento

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida concluiu nessa semana 
a licitação para a contra-
tação da empresa que vai 
terminar as obras da Estação 
de Tratamento de Esgoto da 
cidade. A ETE foi inaugurada 
em 2013 sem funcionar, e a 
obra está parada há quase 
dez anos. Mais de trinta em-
presas retiraram os editais 

de participação, com a Emai 
Engenharia de Serviços sendo 
a vencedora com uma propos-
ta de R$ 2.227.956,95, com 
um desconto inicial de 5% do 
valor total da obra. O custo 
será coberto por meio de 
um convênio com o Fehidro 
(Fundo de Recursos Hídricos) 
do Estado de São Paulo. 
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Urnas preparadas para votação do domingo em Pinda; TSE quer rápidez

Supermercado 
do GPA espera 
cem empregos 
em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no fim da tarde 
da segunda-feira, dia 24, 
que o Grupo Pão de Açúcar 
implantará um supermerca-
do na cidade até o fim deste 
ano. Orçada em cerca de 
R$ 5 milhões, a instalação 
do empreendimento deverá 
gerar mais de cem empregos 
diretos. De acordo com o 
GPA, a futura unidade deverá 
funcionar 24h por dia du-
rante a temporada turística 
de Verão. 
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Cartórios da região 
acreditam que eleitor 
deve votar mais rápido 
no segundo turno

Os eleitores de todo país voltam às 
urnas neste domingo (30) para a escolha 
de presidente da República e governador 
do Estado. Quem não votou no primeiro 
turno tem uma nova chance de exercer seu 
direito como cidadão. Na Justiça Eleitoral, 
atenção total para evitar dificuldades no 
encontro com as urnas. Segundo a chefe 
do cartório de Lorena, Priscila Gonçalves, 
a abstenção tem sido uma marca deste 
período eleitoral.
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Uniformes da Seleção já estão nas lojas; Aceg aposta no Mundial

Silveiras inicia adequação para 
estrada de acesso a bairros rurais

Contando com um recurso 
estadual de R$ 670 mil, a 
Prefeitura de Silveiras ini-
ciou, na terça-feira, dia 25, 
um serviço de melhoria na 
estrada de acesso aos bairros 
rurais Usina e São Sebastião 
do Palmital. Além de facilitar 
o escoamento da produção 
agropecuária, a ação tenta 
garantir mais segurança às 

crianças da região que são 
atendidas pelo transporte 
público escolar. Em nota ofi-
cial, o governo de Guilherme 
Carvalho (PSDB) confirmou 
o início da adequação da es-
trada de terra São Sebastião 
do Palmital, que possui uma 
extensão de seis quilômetros. 
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Guarda recebe 
armamento para 
policiamento
em Aparecida

A Guarda Municipal de Apa-
recida recebeu armamento 
novo nesta semana. Quarenta e 
sete pistolas 9 mm já chegaram 
à corporação e devem auxiliar 
no patrulhamento dentro de 
duas semanas. 
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Guarda na segurança de saída de escola; atuação armada em Aparecida
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Marcus Soliva

OS BRASIS!
Quando esta edição estiver nas 
bancas o povo ordeiramente nas 
filas de votação.
A pergunta que fica é se definire-
mos o rumo do país para os próxi-
mos anos, décadas ou gerações?
A única certeza, estaremos livres 
desta campanha eleitoral de baixo 
nível, de raiva concentrada, ódio, 
e a ausência de uma proposta de 
projeto para o futuro em discus-
são.
Uma eleição sem Copa do Mundo 
levou a esta distensão, radicaliza-
ção e uma campanha personalista.
O retrato de um país dividido: dois 
Brasis!
Uma esquerda conhecida da socie-
dade que navega com facilidade 
no capitalismo e uma direita res-
suscitada dos porões da ditadura.
Um país dividido: ricos e pobres, 
estados produtivos confrontando 
com estados de baixa produtivi-
dade.
Os que produzem a esperança de 
uma país melhor, para os que não 
produzem a continuidade das polí-
ticas públicas de benefício.
Talvez para economia e o desen-
volvimento social o mais drástico: 
o desparecimento da classe média.

Um país de ricos e pobres!
Dos 55% dos votantes recebem o 
auxílio emergencial.
Dos 27 estados brasileiros o nú-
mero de dependência das políticas 
públicas e do auxílio emergen-
cial é alarmante, em 13 estados é 
maior que o de carteira de trabalho 
assinada.
A distância entre as classes econô-
micas de renda o maior desafio do 
próximo governo,
Nenhum país desenvolvido al-
cançou o progresso econômico e 
social sem uma classe média.
A sua participação relevante na 
renda, na representatividade e a 
sua contribuição para a acumula-
ção de capital humano e a cobran-
ça da qualidade da ação estatal.
As pesquisas econômicas mostram 
que países com maior PIB per 
capita dispõe de uma classe média 
mais numerosa e esta a leva ao 
maior crescimento do país.
Desde 1980 até os dias de hoje 
o país cresceu menos de 1%, são 
quatro décadas de crescimento 
pífio.
Um grande desafio para o próximo 
governo e os posteriores.
O crescimento de um país deve ser 
uniforme e constante, aspecto que 

a nossa economia não alcançou.
A necessidade de uma grande dis-
cussão, talvez, um pacto político 
para traçar planos de crescimento 
uniforme para o país.
De 1900 até os dias de hoje o país 
cresceu 2%.
Quadro sugere que o país não tem 
vocação para o crescimento.
Interessante, no período de 1950 
a 1980, fomos o país que mais 
cresceu no mundo. 
Perdemos a receita?
A inapetência da criação de ins-
tituições pró-crescimento, o que 
reflete na política, onde acabam 
prevalecendo interesses de grupo 
organizados.
Daí, talvez, a explicação da 
extinção da classe média diante 
da queda do processo de indus-
trialização, atualmente, com uma 
participação de 9% do total da 
produção nacional.
A formação de uma classe média 
está sempre associada a industria-
lização.
A explicação razoável para a nossa 
situação: a concentração na pro-
priedade de terras e a utilização da 
mão escrava.
Na ausência de uma classe média 
coesa, representativa, o ressurgi-

mento de elites que protegem os 
seus próprios interesses e a manu-
tenção de um pedaço do poder.
Vide o nosso parlamento, um 
abecedário de defensores de se-
tores da sociedade civil, militar e 
religiosa, um modelo oligárquico, 
patrimonialista, corporativistas, o 
ressurgimento do “coronelismo”, 
agora digital.
Não custa perguntar: quem repre-
senta o povo?
O ideal seria uma mentalidade 
progressista, republicana para que 
todos tenham igualdade de oportu-
nidades, uma justiça social e uma 
vida digna.
Em que pese uma forte influência 
da elite tradicional encrustada na 
vida nacional, novos grupos surgi-
ram que poderiam influenciar no 
desenho institucional.
Entretanto, vieram com vícios de 
discurso tornando-se corporativis-
tas para sobreviver em um sistema 
político fragmentado.
Para tanto, importante e fun-
damental, reacender o espírito 
republicano, do bem comum, do 
diálogo aberto, o exercício da de-
mocracia, valores de longo apren-
dizado e de lento amadurecimento.
É tempo para gerações!

   
 Não custa perguntar: quem 

representa o povo?

“Foi a mobilização 
social ampla refletindo 

a ascensão da classe média que levou a 
disseminação da democracia formal em 

todo o mundo nas últimas quatro décadas”
Francis Fukuyama

Política a conta-gotas...
Vaidades & interesses

A definição da próxima mesa 
administrativa – leia-se presidência 
– da Câmara de Cruzeiro, pode ser 
preponderante para os próximos 
passos políticos eleitorais de Thales 
Gabriel, se considerar que o pre-
sidente eleito exercerá também a 
função de vice-prefeito. Talvez seja 
por isso a ‘gritaria daquele que já 
foi no passado’, que já calculou que 
não terá musculatura para enfrentar 
o pretendido de Paulo Vieira, muito 
menos a aposta velada do gabinete. 
Perguntem ao Paulo Felipe!!!

Tiro ao alvo
No universo de apenas 10 votos, 

Gordo da Vila Batista, Fafá e Paulo 
Felipe disputam o melhor de três para 
presidir a Casa de Leis no próximo 
biênio, isso se não surgirem novos in-
teresses, quer dizer, pretendentes para 
alterar o quadro de sucessão de Jorge 
Currila. Lembrando que está em jogo 
de forma amistosa a provável aposta 
do Executivo e da força subliminar 
do homem da faculdade. Façam suas 
apostas, caprichem na pontaria...

Todico eleito...
...povo satisfeito – A falta de tiro-

cínio eleitoral de alguns vereadores 
de Cachoeira fica mais evidente à 
medida que a perseguição do quarteto 
da motolândia ao parlamentar Age-
nor do Todico 
aumenta em to-
das as direções, 
a exemplo da 
ação judicial na 
questão da im-
posição de as-
sessoria. O que 
os notáveis da 
inteligência, dos 
bons costumes e guardiões absolutos 
da moralidade não perceberam é que 
estão promovendo, sessão a sessão, a 
popularidade de Agenor. Já tem elei-
tores se manifestando pelas esquinas, 
que querem votar no homem é para 
prefeito. Perguntem ao Dr. Felipe 
Capucho!!!

O que muitos querem saber
Quem foi o candidato que mal 

terminou a campanha eleitoral no 
último 2 de outubro, e já comprou 
um caro zero quilômetro?

Bora Pedrinho...
Após idas e vindas, conversas e 

diálogos, cálculos e projeções, pa-
rece que o vereador Pedro Sannini 
(PSC) está próximo de ser eleito na 
segunda-feira, o novo presidente da 
Câmara de Guaratinguetá. Vozes dos 
corredores dão conta que Pedrinho 

tirou nota 10 na sabatina palaciana, 
principalmente no quesito parcerias 
com os interesses do município, por 
isso teve a ‘bênção do gabinete’ e 
a promessa de apoio de muitos co-
legas, fundamentais para frustrar o 
‘fogo estranho’ que poderia ameaçar 
o bom andamento da administração 
pública num biênio estratégico para 
a conclusão de projetos estratégicos 
de Marcus Soliva. Se ninguém ‘roer 
as cordas’ até a ‘hora do sim’, bingo...

No pagar das luzes
Faltando praticamente 60 dias 

para o ainda vereador Arilson Santos 
desocupar o cargo da presidência 
da Câmara de Guará, a ‘novela da 
construção de uma nova sede’ para 
o Legislativo ganha novo capítulo. 
Nos episódios anteriores, de forma 
autônoma e à revelia dos colegas, 
Santos determinou a devolução 

Thales Gabriel

Sylvinho Ballerini

Gu Castro

do prédio histórico da Praça Con-
selheiro – que estaria destinado a 
receber a Casa de Leis; sob protesto 
velado de muitos vereadores, ele não 

conseguiu auto-
rização em ple-
nário para posse 
de uma área do 
município para 
c o n s t r u ç ã o 
de um prédio 
novo. Por fim, 
anunciou nos 
úl t imos  d ias 

uma licitação para reforma da atual 
localização. A pergunta que não quer 
calar: será que desta vez ele ‘consul-
tou os universitários’, ou foi na base 
do eu faço, eu decido???

Segundo tempo
Sob protesto de uma minoria, 

a Câmara de Aparecida, dias atrás, 
modificou o regimento da Casa e a 
Lei Orgânica, aprovando a reeleição 
para presidente. De acordo com a 
‘gritaria’ dos contrários, o projeto 
foi colocado em 
pauta na base da 
surpresa, num 
momento em 
que as atenções 
dos vereadores 
estavam sobre o 
transporte alter-
nativo na cidade 
e com mais de 
150 motoristas movimentando o 
plenário. Analice questionou, Juni-
nho ‘Corpo-Seco’ aloprou e Budão 
lamentou. Em resumo, o atual pre-
sidente Gu Castro – que nem votou 
nesta mudança – poderá ser reeleito 
para o seu segundo mandato.

Utopia 'piriquitoriana'
O projeto do prefeito Luiz Carlos 

de Siqueira – o Piriquito, de cobrir a 
Feira Livre de Aparecida, foi questio-
nado em muitas bancas nos últimos 
dias, com uma dose excessiva de in-
credulidade entre os feirantes, donos 
de espaços e comerciantes geral, que 
movimentam boa parte da economia 
no município. A questão levantada é 
simples: “se nem os projetos básicos 
prometidos na eleição, o prefeito não 
conseguiu em 20 meses de governo, 
ele vai cobrir a feira, ao custo de 
R$17 milhões?”  

Nova avaliação
As contas de 2019 do ex-prefeito 

Fábio Marcondes – já aprovadas pelo 
Tribunal de Contas – que tramitam 
pelas comissões da Câmara de Lore-
na, abriu nova temporada de assuntos 
e avaliações em alguns gabinetes 
da Casa Arnolfo Azevedo. Com os 
novos rumos e ânimos diferencia-
dos entre os vereadores, tem gente 
apostando que desta vez não existe 
uma pré-disposição para reverter o 
relatório do TCE.

Segundo turno
Apesar de assuntos e projetos 

leves, a sessão de Câmara de Lorena 
desta semana se deu em dois turnos, 
o primeiro regimentalmente na sede 
do Legislativo, porém, o segundo, 
no plenário da lanchonete do posto 
Três Garças. Treze dos dezessete 
vereadores aproveitaram o encontro, 
quase que casual, do pós sessão, 
para pontuarem algumas diretrizes 
eleitorais que vêm pela frente. Parece 
que monitoraram também as últimas 
‘manobras’ daquele ‘foragido dos 
oficiais de justiça’ que circula pelos 
corredores da municipalidade se 
metendo em tudo que cheira grana 
na administração. E vem CEI pela 
frente...

Não convidem para...
... a mesma picanha o vereador 

Luiz Carlos de Moura – o Magrão, 
e o vice-prefeito Ricardo Piorino, 
principalmente se o churrasqueiro for 
o Nilson – sub de Moreira César – e 

o assunto for sucessão municipal em 
Pindamonhangaba!!!

Nuvem passageira
Corre nos bastidores dos poderes 

de Pinda que a disputa pela futura 
presidência da Câmara aparentemente 
está mudando de mão, quer dizer, de 
concorrente. Para o presidenciável 
Norbertinho Moraes, que antes dispu-
tava apoio contra Renato Cebola, pare-
ce que agora está tendo de se preocupar 
com o vereador Marco Mayor, que 
andou acenando para vários influentes 
de dentro e fora do Legislativo.

Agora é com a Câmara!!!
O prefeito Thales Gabriel, apro-

veitando relevância do Dia do Ser-
vidor Público, cumpriu uma de suas 
propostas à categoria. Na última 
quinta-feira, chamou os vereadores 
e líderes em seu gabinete para en-
caminhar em ato solene o Plano de 

Carreira de Car-
gos e Vencimen-
tos do Servidor 
Público Munici-
pal para aprova-
ção da Câmara 
Municipal. Pelo  
que se ouviu nos 
corredores da 
administração, 

uma conquista e um presente a todo 
funcionalismo, que aguardava o 
Plano com expectativas porque serão 
mais valorizados com incentivos e 
reajuste de seus vencimentos, com 
capacitação, além da modernização, 
definição de cargos e outros be-
nefícios. Agora, com a palavra, os 
vereadores que deverão acelerar a 
votação para que todo este empenho 
consiga se tornar realidade a partir 
do próximo ano.

E por falar em Mayor...
... pegou bem a homenagem que 

ele fez às atletas do futsal feminino 
de Pindamonhangaba pelo destaque a 
atual equipe, bicampeã de São Paulo 
nos Jogos Abertos e considerada a 
melhor do sub-21 entre as 645 cida-
des do Estado. Quem acompanhou 
a sessão de Câmara desta semana, 
aprovou e comentou a iniciativa do 
vereador, que dia-a-dia ganha desta-
que no município.

Os números falam
O placar do CAGED – Cadastro 

Geral de Empregados e Desempre-
gados do Brasil mostrou Guaratin-
guetá como destaque na região em 
contratações, 
enquanto Lore-
na, a de melhor 
saldo positivo. 

Prefeitos Marcus 
Soliva e Sylvio 
Ballerini come-
moraram os re-

sultados de setembro, apostando em 
novos postos de trabalho que serão 
abertos nesta reta de final de ano.

Liderança em ascensão
Ainda com os números do CA-

GED, o prefeito Isael Domingues 
confere Pindamonhangaba encostan-
do em Taubaté, 
com saldo posi-
tivo de 123 pos-
tos de trabalho 
contra 149 da 
cidade vizinha. 
Domingues con-
sidera comparar 
a população e a 
área industrial 
dos municípios. Superar a terra de 
Monterio Lobato é uma questão de 
meses, dado o crescimento da eco-
nomia local.

Pedro Sannini e Marcio Almeida

Arilson Santos

Isael Domingues

Agenor do Todico
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Prefeitura de Cruzeiro encaminha para a 
Câmara o Plano de Carreira do Servidor
Texto oferece incentivo de capacitação com possibilidade de reajuste gradativo de seus vencimentos

A Prefeitura de Cruzeiro, 
por meio das secretarias de 
Administração e Finanças, 
finalizou o Plano de Carreira 
de Cargos e Vencimentos do 
Servidor Público Municipal. O 
documento foi entregue aos 
vereadores na quinta-feira (27).

O plano, que era um sonho 
de muitos anos dos servidores 
públicos, foi concluído pela Ad-
ministração, em concordância 
com a Câmara, Sindicato dos 
Servidores Públicos e Associa-
ção dos Funcionários Públicos 
Municipais.

Na oportunidade, o prefeito 
Thales Gabriel (PSD), ao lado 
do secretário de Administra-
ção, Danilo Resende, entre-
gou o Plano de Carreira ao 

Da Redação
Cruzeiro

presidente da Casa, vereador 
Jorge Currila (PL). Além dele, 
também estavam presentes 
os parlamentares Paulo Filipe 
(DEM), Nelson Pinheiro, o Gor-
do da Vila Batista (PL) e Sandra 
Cunha (MDB).

O Plano de Carreira oferece 
incentivo de capacitação aos 
servidores com possibilidade 
de reajuste gradativo de seus 
vencimentos. Entre outras me-
didas, o projeto vai readequar 
a tabela salarial da Prefeitura 
e fará com que o novo piso 
salarial seja de R$ 1.450.

Além disso, o Plano de Car-
reira define atribuições de 
cargos e pretende valorizar 
e modernizar todo o sistema 
funcional na prefeitura. Pre-
visto para entrar em vigor em 
março de 2023, o texto será 
votado pelos vereadores ainda 
esse ano. Funcionário da Prefeitura de Cruzeiro, durante trabalho de pavimentação; prefeito Thales Gabriel anuncia encaminhamento do Plano de Carreira

Prefeitura envia à Câmara projeto para 
reajuste salarial do servidor de Lorena
Aumento promete beneficiar prioritariamente os funcionários com salários 
mais baixos; expectativa para votação na próxima segunda-feira

O prefeito de Lorena, Syl-
vio Ballerini, anunciou na 
sexta-feira (28) o envio para 
a Câmara de um projeto de 
adequação salarial para os 
servidores municipais. O texto 
segue para as comissões e 
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deve ser votado nas próximas 
semanas.

Segundo Sylvinho, o governo 
identificou uma “defasagem 
salarial muito grande entre 
os nossos colaboradores e 
queremos corrigir esse pro-
blema. O projeto vai beneficiar 
principalmente os servidores 
que têm salários mais baixos 
(trecho da nota)”.

Foto: Arquivo Atos

Servidores de Lorena são foco de pedido de reajuste que espera votaçã

Pouco mais de um ano após 
ser vetado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) e ter a decisão 
mantida pelos vereadores, 
o projeto de lei que isenta 
motoristas de pagar a taxa da 
zona azul nas imediações dos 
hospitais, após passarem por 
algum atendimento médico, 
voltou a ser discutido e apro-
vado em primeira votação. 
A expectativa do autor da 
proposta, Bruninho Ribeiro 
(União), é ter o Legislativo a 
seu favor em caso de veto. 

O texto propõe a isenção 
do pagamento da tarifa de 
estacionamento rotativo nas 
vias próximas à Santa Casa 
e à Unimed, determinando, 
inclusive, os pontos. Próximo 
ao Pronto Socorro Municipal, 
as ruas Marechal Mallet, Dom 
Bosco, Major Rodrigo Luiz e 
avenida Capitão Messias Ribei-
ro seriam isentas, enquanto no 
hospital particular, a retirada 
das taxas valeria para a praça 
Rosendo Pereira Leite, avenida 
Peixoto de Castro e a rua Nair 
Pereira Marton. A proposta 
também sugere a responsabi-
lização dos hospitais à emissão 
de comprovantes de compare-
cimento para serem entregues 
aos agentes.

“É a aclamação do povo que 
muitas das vezes não está 
focado naquele momento e 
também não acha agentes da 
empresa, não sabe onde com-
prar o cartão e, depois, além de 
estar com o prejuízo da saúde, 
às vezes nem só dela, mas um 
familiar, em caso de urgência 
ou emergência, sai do hospital 
com o ônus de uma multa” 
justificou Bruninho Ribeiro.

Embora tenha sido vetado 
em 25 de outubro de 2021, 

Gabriel Mota 
Lorena

o projeto volta com o mesmo 
texto. À época, 11 vereadores 
foram favoráveis à manuten-
ção do veto e apenas três, 
contrários (Élcio Vieira Junior, 
do PSB, Fábio Matos, do Ci-
dadania e Lucia da Saúde, do 
Republicanos). Ribeiro, que 
ainda não estava na sessão 
no momento da votação, não 
esperava a decisão dos demais 
parlamentares.

“Eu fiquei surpreso com 
a ação dos vereadores que 
votaram a favor do veto, não 
posso dizer qual foi a inten-
ção de cada um deles, mas 
me causou muita estranheza, 
porque no momento a Câmara 
estava bem unida”, destacou o 
vereador.

É justamente com os colegas 
do Legislativo que Bruninho 
Ribeiro conta, neste ano, para 
aprovar a proposta. “Hoje, a 

Câmara está bem inclinada a 
passar o projeto, mesmo que 
retorne o veto. Então a gente 
está bem unido nessa intenção 
e não é um enfrentamento 
ao Executivo, pelo contrário” 
conclui o parlamentar. 

Para defender a constitucio-
nalidade do texto, o autor da 
proposta alega que a isenção 
pode não gerar ônus à Prefei-
tura, sugerindo que a cobrança 
seja transferida a outros pon-
tos da cidade em que a zona 
azul não é aplicada. 

O projeto agora parte para 
a segunda votação e deve 
constar na ordem do dia da 
próxima segunda-feira (31). Se 
aprovado, será encaminhado 
novamente para sanção ou 
veto de Sylvio Ballerini. 

À reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura afirmou 
que se pronunciará quando 

Câmara de Lorena volta a discutir isenção
de zona azul nas imediações dos hospitais
Com o mesmo texto vetado em 2021, vereador aposta em blindagem na Câmara

Veículos em frente à Santa Casa de Lorena, cidade volta a debater a isenção do zona azul próximo a hospitais

Foto: Gabriel Mota

o projeto for encaminhado 
ao Executivo. A equipe tam-
bém entrou em contato com 
a empresa responsável pela 
operação do rotativo em Lo-
rena para questionar sobre a 
possibilidade de isenção e as 
reclamações sobre a falta de 
agentes pela cidade, mas até 
o fechamento da matéria, não 
houve retorno. 

Isenção na região – Guara-
tinguetá adota a zona verde 
nas áreas dos hospitais. Além 
da possibilidade de permane-
cer por até 3 horas na mesma 
vaga, o valor é inferior ao que é 
praticado em outros pontos. A 
empresa responsável pela ope-
ração é, inclusive, a mesma que 
presta o serviço para Lorena.

Em Aparecida, a Prefeitura 
sancionou, em 2021, uma lei 
que isenta o pagamento da 
tarifa nas áreas próximas à 

A adequação dos salários 
será possível, segundo o pre-
feito, porque a atual adminis-
tração conseguiu gerir bem 
as receitas para garantir o 
reajuste. “Nesses dois anos 
nós conseguimos organizar 
as contas da prefeitura e usar 
bem o dinheiro em favor da 
nossa cidade”.

Ballerini afirmou que o 

reajuste vai beneficiar os 
funcionários e a economia 
local. “Queremos corrigir essa 
defasagem para que vocês 
funcionários tenham uma 
situação melhor de vida. E 
isso vai trazer benefícios para 
a economia da nossa cidade, 
porque isso vai ser gasto aqui, 
no nosso comércio, nos servi-
ços”, completou.

Silveiras inicia adequação 
de estrada rural de acesso 
a bairros mais afastados

Contando com um recurso 
estadual de R$ 670 mil, a 
Prefeitura de Silveiras ini-
ciou, na terça-feira (25), um 
serviço de melhoria na es-
trada de acesso aos bairros 
rurais Usina e São Sebastião 
do Palmital. Além de facilitar 
o escoamento da produção 
agropecuária, a ação tenta 
garantir mais segurança às 
crianças da região que são 
atendidas pelo transporte 
público escolar.

Em nota oficial, o gover-
no de Guilherme Carvalho 
(PSDB) confirmou o início da 
adequação da estrada de ter-
ra São Sebastião do Palmital, 
que possui uma extensão de 
seis quilômetros. O serviço 
de perenização consiste na 
colocação de diversas cama-
das de brita e de cascalho 
no solo, garantindo assim a 
melhoria das condições de 
tráfego. Além de dar mais 
aderência aos pneus dos 
veículos, a ação evita que a 
estrada alague em períodos 
chuvosos. 

Em contrapartida ao apoio 
financeiro estadual que 
viabilizou a obra, liberado 
através do programa ‘Me-
lhor Caminho’, a Prefeitura 
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está executando o serviço por 
meio de mão-de-obra própria. 
A expectativa é que a adequa-
ção da estrada vicinal seja 
concluída em até dois meses. 

A melhoria de trafegabili-
dade do ponto atende a um 
antigo pedido de produtores 
rurais e das mais de duzentas 
famílias que residem nos 
bairros Usina e São Sebastião 
do Palmital, que frequente-
mente enfrentam dificuldade 
de deslocamento, principal-
mente no Verão, período 
marcado por fortes chuvas. 

O prefeito comemorou o 
início da obra e agradeceu 
ao apoio do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) e do 
deputado estadual Itamar 
Borges (MDB), que reforçou 
o pedido de Silveiras de li-
beração de verbas junto ao 
Palácio dos Bandeirantes. 
“Essa perenização será fun-
damental para garantir mais 
segurança aos silveirenses 
que utilizam essa via que dá 
acesso a dois importantes 
bairros de nossa cidade. Os 
agricultores terão maior 
comodidade para escoar 
seus produtos, o transporte 
escolar atenderá as crianças 
com mais facilidade nessa 
região e os moradores não 
enfrentarão mais transtornos 
para acessarem e deixarem 
seus bairros”. 
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Depois de dez anos, Prefeitura de Aparecida 
conclui licitação para terminar obra da ETE
Empresa estima orçamento de R$ 2,2 milhões para trabalhos com estação, que será custeado pelo Fehidro

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida concluiu nessa semana a 
licitação para a contratação da 
empresa que vai terminar as 
obras da Estação de Tratamen-
to de Esgoto da cidade. A ETE 
foi inaugurada em 2013, sem 
funcionar, e a obra está parada 
há quase dez anos.

Mais de trinta empresas 
retiraram os editais de par-
ticipação, mas a Emai En-
genharia de Serviços foi a 
vencedora com uma proposta 
de R$2.227.956,95, com um 
desconto inicial de 5% do valor 
total da obra. 

O custo será coberto por 
meio de um convênio com o 
Fehidro (Fundo de Recursos 
Hídricos) do Estado de São 
Paulo. A previsão é que o con-
trato com a empresa deve ser 
fechado em novembro, e as 
obras devem ter início ainda 
esse ano.

ETE – O complexo foi cons-
truído em 2013, após Apa-
recida ser contemplada pelo 

Andréa Moroni
Aparecida

programa “Água Limpa”, do go-
verno estadual, e ganhar uma 
estação que atingiria 100% do 
tratamento. À época, a obra 
teve um valor estipulado pelo 
Estado em R$ 22,3 milhões na 
implantação do complexo.

Para terminar a obra, a Câ-
mara de Aparecida chegou a 
aprovar um projeto que auto-
rizava a administração muni-
cipal a buscar crédito junto a 
Agência de Fomento do Estado 
(Desenvolve São Paulo), no va-
lor de R$ 5 milhões. A matéria 
contemplava também a aber-
tura de um crédito adicional 
suplementar no orçamento do 
Saae em R$ 3 milhões.

O Estado não aceitou o texto 
original da matéria, apontando 
falhas e reenviando um mode-
lo para a nova elaboração. A 
“queda de braço” vencida pelo 
Estado começou no segundo 
semestre do 2017, quando foi 
anunciado que não seriam mais 
aplicados recursos estaduais 
nas obras das ETEs.

Outro obstáculo foi a decisão 
da juíza Luciene Belan Ferreira 
Allemand, que suspendeu o em-
préstimo alegando que os va-
lores são altos e que poderiam Rede de tratamento de esgoto em Aparecida; cidade conclui licitação para, enfim, finalizar obras na estação

causar “prejuízos irreparáveis 
ao erário público”, citando in-
clusive que os valores ficaram 
para outras gestões pagarem, 
já que o empréstimo seria pago 
em 120 meses.

Em junho de 2021, o Saae 
assinou um convênio com 
a Fehidro para colocar em 
funcionamento a Estação de 
Tratamento de Esgoto. O valor 
do investimento aprovado para 
o projeto de adaptação da ETE 
foi de R$ 2,3 milhões, com 
um investimento mínimo, do 
município, de R$ 47 mil.

Segundo o diretor da au-
tarquia, Júlio Ferraz, toda 
estrutura física da ETE já está 
pronta, mas ainda faltam obras 
de adaptação como a grade de 
proteção de resíduos sólidos. A 
duração da obra de conclusão 
será de 12 meses.

Atualmente, a estação coleta 
parte do esgoto da cidade (cer-
ca de 70%), mas não trata ne-
nhuma porcentagem, ou seja, 
o material chega na ETE e cai 
in natura no Rio Paraíba. Com 
as obras, além de aumentar 
para cerca de 85%, todo esgoto 
coletado será tratado antes de 
ser despejado no rio.

Vacinação contra a pólio segue em baixa e preocupa Caraguá
Levantamento da secretaria aponta que apenas 62% do público esperado está imunizado; Município amplia campanha

A Saúde de Caraguatatuba 
acendeu o alerta para de imuni-
zação contra a paralisia infantil. 
Estimada para ser encerrada 
na próxima segunda-feira (31), 
apenas 62% do público espera-
do compareceu à campanha.

Segundo informações do Mu-
nicípio, embora a campanha 
tenha sido iniciada há cerca 
de dois meses, a adesão ainda 
está em baixa. Cerca de 33% 
do público esperado para a 
vacinação contra a pólio ainda 
não compareceu aos postos de 
saúde.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Conforme recomendação 
do Ministério da Saúde, todas 
as crianças abaixo de cinco 
anos devem ser vacinadas 
para evitar o retorno do vírus 
que causa a paralisia infantil. 
As crianças menores de um 
ano deverão ser imunizadas 
de acordo com a situação 
vacinal do esquema primário, 
assim como as crianças de 1 a 
4 anos devem receber a dose 
da vacina oral, desde que já te-
nham recebido as três doses de 
vacina inativada poliomielite 
do esquema básico. A doença 
é considerada contagiosa e 
aguda, causada por um vírus 
que afeta crianças e adultos, 
podendo afetar a mobilidade 

e enfraquecimento de braços 
e pernas.

A imunização contra a enfer-
midade é a principal maneira 
de prevenção. Para efetuar a 
imunização, basta buscar a uni-
dade de saúde mais próxima, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, com documento com 
foto e a carteira de vacinação 
da criança. 

Após mais de trinta anos sem 
registrar casos da doença, o 
Brasil identificou, no estado 
do Pará, uma criança de três 
anos contaminada com o vírus. 
Este foi o primeiro caso desde 
de 1989, quando foi erradica-
da depois de campanhas de 
vacinação. 

Vacinação contra poliomielite em Caraguatatuba; cidade segue em baixa na imunização contra a doença

Foto: Reprodução PMC
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RMVale segue dados do país e fecha setembro 
com saldo positivo de novas vagas de emprego
Guaratinguetá e Lorena são destaques na região do Vale da Fé; Pinda também comemora alta

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
fecharam o mês de setem-
bro com saldo positivo na 
geração de empregos, mas 
com desempenho inferior 
ao mesmo período de 2021. 
Segundo dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), divulgados 
na quarta-feira (26), a região 
teve saldo de 5.137 vagas de 
emprego em setembro. Em 
2021, o índice também foi 
positivo, com abertura de 
5.647 postos de trabalho.

O setor com maior geração 
de empregos na região foi o 
de serviços, com 3.050 vagas 
geradas; seguido pela cons-
trução, com 951 vagas, e pelo 
setor de comércio, com 770 
vagas de emprego. O setor de 
indústria fechou o mês com 
357 vagas geradas.

Andréa Moroni
RMVale

Entre as cidades, Pindamo-
nhangaba criou 1.062 novas 
vagas no mês de setembro. 
O setor que mais contratou 
foi o de serviços com 423 
contratações, seguida do 
comércio com 297, e a indús-
tria com 252 contratações.

Vale da Fé e Histórico – Na 
microrregião do Vale da Fé, 
Guaratinguetá foi a cidade 
que mais contratou. As vagas 
concentraram-se nos setores 
de serviços, comércio e cons-
trução civil.

Segundo o Novo Caged, 
foram realizadas 939 con-
tratações em Guaratinguetá 
em setembro. Os setores em 
destaque foram serviços 
(445 admissões), comércio 
(285) e indústria (91). No 
mês, as demissões somaram 
762, com o saldo positivo 
ficando em 177.

Em Lorena, o índice ficou 
positivo em setembro com 
621 contratações, com des-
taque para serviços (224), 
indústria (169) e comércio 

Comércio é um dos destaques na geração de empregos, que teve alta em setembro, segundo Caged

(141). O número de demis-
sões foi de 440, com o saldo 
positivo ficando em 181.

Aparecida registrou mais 
contratações que demissões, 
439 contra 298, com desta-
que para os setores de ser-
viço (290), comércio (118) e 
indústria (20). O saldo ficou 
positivo em 141

Cachoeira Paulista teve 
108 contratações e 100 de-
missões, com saldo positivo 
de oito postos de trabalho. 
Em Cruzeiro, o número de 
admissões superou o de 
demissões, 418 contra 380 
demissões.

No Litoral Norte, as ci-
dades de São Sebastião, 
Ubatuba e Ilhabela também 
se destacaram com a gera-
ção de vagas de emprego. 
Ubatuba foi a cidade com 
maior destaque nas vagas, 
com 267 vagas. Em segui-
da, São Sebastião com 266. 
Caraguatatuba e Ilhabela 
tiveram 137 e 54 vagas, 
respectivamente.

Aceg prepara “Copa na Praça” com 
transmissões de jogos em Guará
Em meio à programação de fim de ano, ação conta com telão na Conselheiro

O comércio de Guaratin-
guetá já prepara ações para 
as datas festivas de fim de 
ano. Mas um dos destaques 
do próximo mês, é a Copa do 
Mundo, disputada no Qatar a 
partir do dia 20. De olho na 
movimentação do torcedor, a 
Aceg (Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratingue-
tá) promove junto à progra-
mação de Natal, a “Copa na 
Praça”.

A iniciativa, que será rea-
lizada na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, terá início na 
abertura do Mundial (a estreia 
será na partida entre Qatar e 
Equador) e se estenderá até dia 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá 

“Pra fazer com que a família, 
com que as pessoas venham 
até o Centro de Guaratingue-
tá, consumam, façam suas 
compras, a ideia é realmente 
promover experiência para 
que as pessoas venham até o 
Centro”, explicou.

A Aceg irá divulgar nas pró-
ximas semanas toda a progra-
mação dos jogos transmitidos 
na praça por meio de suas 
redes sociais. “A ideia é que as 
lojas não fechem, mas liberem 
a maioria de seus funcionários 
para irem até a praça para as-
sistirem aos jogos do Brasil e 
depois retornem ao trabalho”, 
complementou o presidente 
da associação. 

Natal – A programação na-
talina do comércio de Gua-
ratinguetá deve contar com Camisas da Seleção já estão nas lojas; Aceg aposta na Copa do Mundo

Foto: Fabiana Cugolo

18 de dezembro, data marcada 
para a final da Copa do Mundo.

Com o apoio da Prefeitura 
de Guaratinguetá, por meio 
das secretarias de Cultura e 
Turismo, a estrutura contará 
com tendas, mesas, praça de 
alimentação, parque de diver-
sões, decoração com cerca de 
trezentas metros de bandeiri-
nhas do Brasil e, como atração 
principal, um telão no palco, 
ultra HD, formado por quatro 
TV’s de 65 polegadas obtidas 
por meio de uma parceria com 
uma grande loja de rede. Todos 
os jogos poderão ser assistidos 
no local.

O presidente da Aceg, Gui-
lherme Gigli, destacou em 
entrevista ao Jornal Atos que 
a ação deve fortalecer o con-
sumo no comércio da cidade. 

Ubatuba comemora implantação de supermercados com cem empregos
Nova unidade promete gerar mais de cem empregos diretos; unidade deve entrar em funcionamento até o fim deste ano

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no fim da tarde 
da última segunda-feira, dia 
24, que o GPA (Grupo Pão de 
Açúcar) implantará um super-
mercado na cidade até o fim 
deste ano. Orçada em cerca 
de R$ 5 milhões, a instalação 
do empreendimento deverá 
gerar mais de cem empregos 
diretos.

Em nota oficial, a atual 
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gestão municipal informou 
que a prefeita Flávia Pascoal 
(PL) participou na tarde da 
segunda-feira (24) de uma 
reunião em seu gabinete 
com o diretor de Expansão, 
Reforma e Conceito do GPA, 
João Simões, e o diretor de 
Relações Institucionais, Paulo 
Pompilio. Após o encontro, a 
chefe do Executivo divulgou 
um vídeo em sua página 
oficial no Facebook, ao lado 
dos diretores, confirmando 
que o grupo implantará um 
supermercado na cidade até 

o fim de dezembro. “Os re-
presentantes do Grupo Pão 
de Açúcar já nos trouxeram 
todo o escopo do projeto do 
supermercado, que muito em 
breve atenderá os turistas e 
os moradores de Ubatuba. 
Estamos muito felizes pela 
chegada desse importante 
empreendimento, que trará 
mais de cem empregos dire-
tos para a nossa população”, 
comemorou a prefeita.

O supermercado Pão de 
Açúcar será instalado em um 
centro comercial, que está 
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novidades para 2022. Ainda 
de acordo com Gigli, o Papai 
Noel chegará ao Centro de 
maneira diferente neste ano, 
informação que será divulgada 
em breve pela Associação. E 
dentre as atrações, um trem 
para realizar passeios com as 
crianças, Papai Noel itinerante 
para associados de diferentes 
bairros, cantata de Natal, esta, 
já agendada para dia 22 de de-
zembro, shows musicais todas 
as quintas e sextas-feiras, além 
dos sábados, e os tradicionais 
sorteios de Natal da Aceg, com 
R$ 20 mil em vales compra 
para serem utilizados no co-
mércio da cidade, sendo dois 
prêmios de R$ 5 mil e mais dez 
prêmios de R$ 1 mil. A data de 
início da promoção ainda será 
divulgada.

em fase de construção no 
tradicional bairro do Itaguá, 
que fica na região central do 
município. De acordo com o 
GPA, a futura unidade deverá 
funcionar 24h por dia duran-
te a temporada turística de 
Verão. Além dos produtos 
tipicamente vendidos em 
supermercados da rede, os 
clientes encontrarão no local 
quiosques de culinária japo-
nesa e de cafés variados. A 
unidade contará ainda com 
o serviço de e-commerce (co-
mércio eletrônico), possibili-

tando que os consumidores 
façam os pedidos e recebam 
as compras em suas casas. 

As vagas de emprego dispo-
níveis e as datas do processo 
seletivo deverão ser divulga-
das pelo GPA e pela Prefei-
tura no início de novembro. 

Em pouco mais de três 
meses, o Pão de Açúcar foi 
o segundo grupo de grande 
porte a anunciar sua chegada 
à Ubatuba. Em 10 de julho, a 
rede Shibata Supermercados 
confirmou que instalaria uma 
unidade na cidade. 

Em fase final de constru-
ção, o empreendimento é 

erguido em um terreno às 
margens da rodovia Oswaldo 
Cruz, nº 850, no bairro Mato 
Dentro. Previsto para entrar 
em funcionamento no início 
de novembro, o estabeleci-
mento contará 250 funcio-
nários que estão em fase de 
seleção. A unidade abrigará 
ainda um pequeno centro 
comercial que terá 36 lojas, 
divididas em atividades como 
artesanato, acessórios para 
celular, agência de viagens, 
barbearia, cafeteria, drogaria, 
ótica, vestuário, prataria, pet 
shop, lavanderia, lanchonete 
e salão de beleza.
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Cruzeiro dá andamento às obras 
do Parque Linear da Zona Leste
Obra faz parte do projeto Vias; mais dois parques estão no cronograma

A Prefeitura de Cruzeiro está 
ampliando o Projeto Vias (Via 
de Atividade Saudável), com 
as obras em andamento do 
Parque Linear da Zona Leste 
da cidade. A obra vai beneficiar 
milhares de moradores, ofere-
cendo um espaço para o lazer 
e a prática esportiva.

O Parque Linear da Zona 

Da Redação
Cruzeiro

Leste está sendo construído ao 
longo do canteiro da avenida 
José Novaes Sobrinho. São 
aproximadamente seiscentos 
metros de comprimento com 
instalação de sistema de ilumi-
nação, inclusive com instalação 
de piso tátil no trajeto, possibi-
litando o seu uso por pessoas 
com deficiência visual.

O espaço contará com áreas 
para lazer no canteiro com 
mesas para jogos e bancos. 
Será instalado também um 

posto avançado da Guarda 
Municipal, proporcionando 
maior segurança para a re-
gião.

Paralelamente às obras na 
Zona Leste, a prefeitura in-
formou que o Parque Linear 
da avenida João Silvano de 
Mesquita está praticamente 
pronto, restando alguns de-
talhes para sua inauguração.

O local conta com calçamen-
to apropriado, paisagismo to-
talmente arborizado e grama-

do para que a população tenha 
mais um espaço de caminhada, 
corrida e lazer, melhorando 
assim a qualidade de vida.

O projeto contemplará tam-
bém todas as exigências am-
bientais, com a plantação de 
mais de cem árvores adequa-
das para o espaço. A Prefeitura 
informou que já está preparan-
do a próxima etapa do projeto 
Vias, que vai compreender a 
avenida Minas Gerais, no 2º 
Retino da Mantiqueira.

Construção de via para futuro parque linear do canteiro da avenida José Novaes Sobrinho, em Cruzeiro; cidade aposta em Projeto Vias do Estado 

Foto: Divulgação PMC

Águas Piquete é contemplada com 
renomado prêmio nacional do setor
PNQS destaca as empresas modelo em gestão e serviços de saneamento

Na última semana, a Águas 
Piquete, empresa do grupo 
Iguá e responsável pelo tra-
tamento e distribuição de 
água na cidade de Piquete, foi 
reconhecida pelo prestigiado 
Prêmio Nacional de Quali-
dade de Saneamento - PNQS 
Ciclo 2022. Em sua primeira 
participação no evento, a Con-
cessionária foi contemplada 
com o Troféu Quíron Bronze na 
categoria AMEGSA (As Melho-
res em Gestão no Saneamento 
Ambiental) em Nível I. O PNQS 
é o único e mais importante 
reconhecimento de modelo 
de excelência em gestão de 
saneamento do mundo e tem 
como objetivo o fomento da 

Da Redação
Piquete

implementação de modelos 
gerenciais e a promoção de 
práticas que visam o desenvol-
vimento do setor.

“Esse é um dia de vitória 
para todos nós, uma premiação 
de importante prestígio que re-
flete o trabalho desempenhado 
por cada um dos colaboradores 
que tornam possível o trata-
mento e qualidade da água. O 
trabalho continua, por isso es-
tamos preparados para novas 
etapas e continuar evoluindo 
ainda mais nos serviços”, fo-
menta o diretor geral da Águas 
Piquete, Mateus Banaco.

Neste ano, o PNQS completa 
25 anos e premiará empresas 
destaque em outras categorias 
como As Melhores em Gestão 
no Saneamento Ambiental 
(AMEGSA), Inovação da Gestão 

em Saneamento Ambiental 
(IGS), Eficiência Operacional 
no Saneamento Ambiental 
(PEOS) e Gestão de Ativos no 
Saneamento Ambiental (PGA).

A Cerimônia Premiação do 

Ciclo 2022 será realizada nos 
dias 29 e 30 de novembro 
em Campo Grande-MS, onde 
ocorrerá também o Seminário 
de Benchmarking ministrado 
pela ABES.

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

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 02/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Lorena – APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, celebram o Termo Aditivo 02, pelo qual efetiva-se o repasse da 
importância de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) e a prorrogação do convênio 
por mais 12 meses. Data da assinatura: 21/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Associação dos Deficientes 
Físicos de Lorena - ADEFIL, CNPJ nº 60.130.036/0001-11, por meio da Secretaria da Saúde, 
celebram o Termo Aditivo 01 que tem objetivo o repasse do recurso financeiro no montante 
de R$ 55.000,00 e alteração da diretoria da conveniada. Data da assinatura: 20/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2022 - AACAL
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena - AACAL, CNPJ nº 51.783.777/0001-00, 
por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 
02, que acrescenta o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao objeto com objetivo de 
atender a à Emenda Impositiva Municipal para realização de reforma e manutenção da 
instituição. Data de assinatura: 25/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONVÊNIO Nº 01/2020

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a INSTITUTO BENEFICIENTE 
IRMA LOURDES – IBEIL, CNPJ nº 28.544.216/0003-07, por meio da Secretaria da Saúde, 
celebram o Termo Aditivo 05, retifica-se o extrato publicado em 30/07/2022, onde se lê “que 
tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência do Convênio nº 01/2020 e alteração 
e revisão no valor de repasse” leia-se “que tem como objeto, Prorrogação do Convênio 
01/2020 por 12 meses, com acréscimo de R$ 666.140,76”. Data da assinatura: 27/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL – NOTA DE REABERTURA

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 23/2022 PROC. Nº 423/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na pavimentação das vias 
urbanas do município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais 
pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 18 de Novembro de 2022, 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação de Edital

Tomada de Preços Nº 27/2022 PROC. Nº 516/2022
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado e a Reabertura do processo 
licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa para a contenção em gabião da Rua José 
Pereira Penque, Bairro Vila do Ipê, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra. A alteração no Edital ocorreu nas tabelas do Edital, clausula 10.2.4.c.2.1), e do
Anexo I – Projeto Básico, clausula 9. A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 21 de 
Novembro de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 557/2022SUP; 
9166/2022GPRO, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviço de treinamento on-line intitulado 
como “CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – CURSO ADEQUAÇÕES À LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD – LEI Nº 13.709/2018”. CONTRATADA: INSTITUTO 
EDUCACIONAL EUESTUDANTE COM LTDA ME – CEF – CNPJ Nº. 32.933.627/0001-91
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2022

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 559/2022-SUP e nº 8492/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de medicamento manipulado para atender os usuários do SUS em atendimento 
manipulado pela Dra. Dermatologista Priscilla Catapreta, no consultório municipal (AE II).
CONTRATADA: FARMAVALE LORENA LTDA
CNPJ/MF Nº: 04.333.377/0001-13 DATA DA ASSINATURA: 28/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 560/2022-SUP e nº 8648/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis no 
laboratório municipal.
CONTRATADA: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA. CNPJ/MF Nº: 01.875.153/0007-30
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 561/2022-SUP e nº 9201/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na compra 
de medicamentos para atender por 06 (seis) meses, ao processo judicial nº 1002013-
87.2022.8.26.0323 – Impetrante: Alexandre Magno da Silva Abreu.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA CNPJ/MF Nº: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP Nº 24/2022 - PROC. Nº 424/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de preços para contratação de serviços de hidrojato, autovacuo e 
vac- all com motorista e de microfilmagem e televisionamento de tubulação com operador, 
pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, 
quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: TNP SERVIÇOS LTDA-EPP – CNPJ: 04.745.888/0001-42 – VENCEDORA 
DOS ITENS: 01 e 02 - VALOR TOTAL: R$ 317.500,00 (trezentos e dezessete mil e 
quinhentos reais) -.DATA DE ASSINATURA: 28/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO 

ADITIVO Nº 1 - Contrato 117/2022 – CP 01/2022 – Proc. Licitatório 267/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADA: AMANDA 
CASSIA BRAGA DA SILVA CNPJ: 31.838.875/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a transferência da 
execução do objeto pactuado pela pessoa física, em seu CPF, para a pessoa jurídica 
de sua propriedade (CNPJ), com os seguintes dados: AMANDA CASSIA BRAGA DA 
SILVA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 31.838.875/0001-90, com sede na 
ESTM Transwal, nº 1020, Bairro Transwal, Cruzeiro/SP, CEP: 12701-970, telefone: (12) 
99668-4815, neste ato representada por Amanda Cassia Braga Da Silva, inscrita no CPF 
nº 410.650.968-79.
CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento dos valores devidos se dará no CNPJ da 
CONTRATADA, qual seja: 31.838.875/0001-90.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, 
I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas 
no Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 1 - Contrato 120/2022 – CP 01/2022 – Proc. Licitatório 267/2022 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADA: JOSE NICACIO PEREIRA FILHO
CNPJ: 08.265.195/0001-03
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a transferência da 
execução do objeto pactuado pela pessoa física, em seu CPF, para a pessoa jurídica 
de sua propriedade (CNPJ), com os seguintes dados: JOSE NICACIO PEREIRA FILHO, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.265.195/0001-03, com sede na Estrada Quatro, 
nº 978, Lote 41 – Fazenda Conquista, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, 
endereço eletrônico: tucalazarim@gmail.com, telefone: (12) 3672-3297 e (12) 9103-3339, 
neste ato representada por Jose Nicacio Pereira Filho, inscrito no CPF nº 024.435.418-94.
CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento dos valores devidos se dará no CNPJ da 
CONTRATADA, qual seja: 08.265.195/0001-03.
CLÁUSULA TERCEIRA: Por meio do presente aditivo inclui-se ao Contrato inicial o CNPJ da 
Cooperativa TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, qual seja: 42.898.766/0001-85.
CLÁUSULA QUARTA: O presente aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, I, 
da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no 
Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO 

ADITIVO Nº 1 - Contrato 128/2022 – CP 01/2022 – Proc. Licitatório 267/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADA: MARCOS 
VINICUIS RODRIGUES SANT’ANA CNPJ: 30.571.980/0001-43
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a transferência da 
execução do objeto pactuado pela pessoa física, em seu CPF, para a pessoa jurídica de 
sua propriedade (CNPJ), com os seguintes dados: MARCOS VINICUIS RODRIGUES 
SANT’ANA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 30.571.980/0001-43, com sede 
na Estrada Municipal do Pinheirinho, nº 1000, Área Rural de Taubaté/SP, CEP: 12119-
899, endereço eletrônico: contaj@outlook.com.br, telefone: (12) 3622-4595, neste ato 
representada por Marcos Vinicuis Rodrigues Sant’ana, inscrito no CPF nº 336.840.648-58.
CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento dos valores devidos se dará no CNPJ da 
CONTRATADA, qual seja: 30.571.980/0001-43.
CLÁUSULA TERCEIRA: Por meio do presente aditivo inclui-se ao Contrato inicial o CNPJ da 
Cooperativa TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, qual seja: 42.898.766/0001-85.
CLÁUSULA QUARTA: O presente aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, I, 
da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no 
Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO 

ADITIVO Nº 1 - Contrato 129/2022 – CP 01/2022 – Proc. Licitatório 267/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADA: NATHALIA 
LOBATO DE ANDRADE
CNPJ: 31.048.830/0001-12
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a transferência da 
execução do objeto pactuado pela pessoa física, em seu CPF, para a pessoa jurídica de 
sua propriedade (CNPJ), com os seguintes dados: NATHALIA LOBATO DE ANDRADE, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 31.048.830/0001-12, com sede na ESTM do 
Pinheirinho, nº 1000, Area Rural de Taubaté, Taubaté/SP, CEP: 12119-899, telefone: (12) 
99207-2080, neste ato representada por Nathalia Lobato De Andrade, inscrita no CPF nº 
370.838.198-07.
CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento dos valores devidos se dará no CNPJ da 
CONTRATADA, qual seja: 31.048.830/0001-12.
CLÁUSULA TERCEIRA: Por meio do presente aditivo inclui-se ao Contrato inicial o CNPJ da 
Cooperativa TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, sendo: 42.898.766/0001-85.
CLÁUSULA QUARTA: O presente aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, I, 
da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais estabelecidas no 
Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA Nº 517/2022-SUP, 8577/2022-GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se: 
“art. 24, inciso II; leia-se “art. 24, inciso IV”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 45/2022 - PROC. Nº 470/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de
veículos novos (zero km) para atender as necessidades da APAE e Vila Vicentina da 
Sagrada Família, ambas do município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa SAINT-TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA – CNPJ:
29.034.608/0001-19– Vencedora do item: 01 – Valor Total: R$ 399.390,00 (Trezentos e
Noventa e Nove Mil e Trezentos e Noventa Reais).
DATA DA ASSINATURA:27/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 19/2022 – PROC. Nº419/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos,
nos termos da Lei Complementar 123/2006 e Lei Federal 8666/93 e suas alterações, cujo
objeto é a 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, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO os procedimentos 
adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora:
EMPRESA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90
VALOR TOTAL: R$ 1.155.830,16 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e
trinta reais e dezesseis centavos)- DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022
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Região tem aumento de homicídios e volta 
a superar registros da Grande São Paulo
RMVale registra 286 execuções até setembro; número em Lorena cresce 90% e outubro assusta cidade

Mais violenta do interior 
do estado, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) regis-
trou em setembro uma queda 
no número de moradores 
assassinados em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Em contrapartida, a área 
contabilizou no acumulado dos 
primeiros nove meses deste 
ano um aumento de vítimas em 
relação ao mesmo intervalo de 
2021. Cidade com índices preo-
cupantes, Lorena já espera por 
números piores para a próxima 
avaliação, após chegar a sete 
mortes em três semanas.

De acordo com dados se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado, a região teve 21 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) em 
setembro deste ano. O número 
é 8% inferior ao do mesmo mês 
de 2021, que foi de 23, sendo 
21 homicídios dolosos e dois 
latrocínios (roubo seguido de 
morte).

Com quatro moradores as-
sassinados cada, Caçapava e 
São José dos Campos dividiram 
o topo do “Ranking da Violên-
cia” de setembro. Empatadas na 
vice-liderança, com dois regis-
tros cada, ficaram Aparecida, 
Caraguatatuba e Taubaté. Com 
uma ocorrência cada, as sete 
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demais cidades que tiveram 
moradores executados foram 
Cunha, Lavrinhas, Lorena, 
Paraibuna, Pindamonhangaba, 
Queluz e Roseira. 

No acumulado de janeiro a 
setembro deste ano, 286 pesso-
as perderam suas vidas de for-
ma violenta na RMVale, sendo 
280 por homicídio doloso e seis 
por latrocínio. O montante é 9% 
superior ao da mesma época de 
2021, que atingiu 262, entre 
eles 252 homicídios dolosos e 
dez latrocínios.

Mais populosa da região, 
São José dos Campos foi a ci-
dade com o maior número de 
execuções nos primeiros nove 
meses deste ano, alcançado a 
marca de 39 vítimas. Segundo 
município com mais habitan-
tes, Taubaté teve 29 moradores 
mortos de forma violenta, e 
fechando o “pódio”, aparecem 
empatadas Caraguatatuba e 
Pindamonhangaba, com 26 
ocorrências cada. 

As outras cidades que re-
gistraram assassinatos no 
intervalo foram Cruzeiro (25), 
Caçapava (22), Lorena (21), 
Ubatuba (19), Guaratinguetá 
(16), Aparecida (10), Jaca-
reí (10), São Sebastião (10), 
Cunha (4), Cachoeira Paulista 
(3), Lavrinhas (3), Piquete (3), 
Potim (3), Canas (2), Ilhabela 
(2), Natividade da Serra (2), 
Queluz (2), Tremembé (2), 
Arapeí (1), Campos do Jordão 
(1), Paraibuna (1), Redenção da 

Polícia Civil, que tem trabalho complicado no combate à violência; RMVale volta a ter índices preocupantes

que possuía passagens por 
tráfico de drogas e falsificação 
de documentos, morreu logo 
após dar entrada no Pronto 
Socorro de Lorena. 

A segunda execução aconte-
ceu no fim da madrugada na 
rua Capitão Leovigildo Areco, 
no bairro São Roque. Após 
uma discussão, um rapaz, que 
não teve a idade divulgada, 
foi morto a tiros por dois 
homens. A vítima foi baleada 
no rosto, cabeça e nas costas. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Polícia Civil 
mais informações sobre a 
onda de assassinatos ocorrida 
na cidade, como o perfil das 
vítimas e uma possível relação 
entre os casos, mas foi infor-
mada apenas que as investi-
gações estão em andamento 
e que elas correm em sigilo.  

Em nota oficial, o 23º BPMI 
(Batalhão da Polícia Militar do 
Interior) informou que inten-
sificou o patrulhamento no 
São Roque e em outros pontos 
da cidade para coibir novos 
crimes. A corporação ressal-
tou ainda que ao longo deste 
ano efetuou no município 
257 prisões, sendo 252 em 
flagrante delito; a detenção 
de 46 indivíduos através do 
cumprimento de mandados 
de prisão; a apreensão de 
122 adolescentes infratores 
e a retirada de circulação das 
ruas de mais de 32 quilos de 
drogas e cinco armas de fogo.

Serra (1), Roseira (1) e São Luís 
do Paraitinga (1).

Lorena – A cidade contabili-
zou no acumulado de janeiro 
a setembro deste ano um au-
mento de 90% de vítimas de 
assassinato, em comparação 
ao mesmo período de 2021, 
saltando de 11 para 21 casos. 

Para piorar a situação, o 
próximo levantamento da 

SSP, que divulgará as estatís-
ticas criminais relacionadas 
a outubro, deverá evidenciar 
um cenário ainda mais preo-
cupante, já que a cidade teve 
neste mês sete moradores 
executados até esta sexta-
-feira (28).

Os dois últimos homicídios 
dolosos foram praticados na 
madrugada da segunda-feira, 

dia 24. O primeiro caso ocor-
reu no começo da madruga-
da na rua João Augusto de 
Lima, no bairro Parque das 
Rodovias. Uma mulher de 
36 anos estava sentada na 
calçada quando foi atingida 
por 21 disparos de arma de 
fogo efetuados por um ho-
mem que estava na garupa 
de uma motocicleta. A vítima, 

Guarda Municipal recebe armamento para atuar em Aparecida
Agentes passam a atuar com pistolas 9 mm compradas por meio de emendas parlamentares

A Guarda Municipal de Apa-
recida recebeu armamento 
novo nesta semana. Quarenta e 
sete pistolas 9 mm já chegaram 
à corporação e devem auxiliar 
no patrulhamento dentro de 
duas semanas. Segundo o se-
cretário de Segurança Pública 
e Trânsito da cidade, Marcelo 
Bento, foram investidos, ao 
todo, R$ 568 mil, sendo R$ 284 
mil para compra dos equipa-
mentos, R$ 200 mil de emenda 
do deputado federal Cel. Tadeu 
de Lemos (PL) e R$ 84 mil de 
emenda impositiva do vereador 
José Fábio Borges (PTB).

Bento explicou que as ar-
mas antigas, calibre 38, serão 
doadas para outras guardas. 
“Nós temos também duas 
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pistolas calibre 12 que já nos 
auxiliam no combate ao crime 
na cidade”.

Os guardas municipais estão 
sendo treinados para atuar 
com o novo armamento e, 
de acordo com o secretário, 
dentro de duas semanas já 
estarão aptos a trabalhar com 
as pistolas.

Segundo lei federal para 
adequação da corporação, os 
agentes têm poder de polícia, 
portanto, podem deter qual-
quer cidadão em flagrante. “Os 
guardas trabalham espalhados 
por toda a cidade, atendendo 
diversas ocorrências, seja de 
segurança pública ou de apoio 
a outros órgãos. Nós sempre 
trabalhamos em conjunto 
com as polícias Civil, Militar e 
Rodoviária Federal”.

Violência – Segundo os da-
dos da secretaria de Segurança Guarda Municipal de Aparecida atua em frente a colégio; cidade aposta em armamento para reforço

Foto: Marcelo A. dos Santos
Pública do Estado, Aparecida 
registrou, até setembro, au-
mento nos casos de homicídio 
e estupro de vulnerável. Nesse 
ano foram 7 homicídios contra 
2 no mesmo período do ano 
passado. No caso de estupro de 
vulnerável, em 2022 foram 10 
casos contra 4 em 2021.

Nos casos de tentativa de ho-
micídio, latrocínio e estupro, os 
índices ficaram estáveis. Foram 
3 tentativas de homicídio até 
setembro contra 2 em 2021; 
um latrocínio (roubo seguido 
de morte) em 2022 e 2021; 
e dois estupros nos últimos 
dois anos.

Os roubos e furtos registra-
ram queda até agora, segundo 
a secretaria.  Até setembro 
foram registrados 57 roubos, 
contra 99 no ano passado. Em 
relação aos furtos, são 290 em 
2022 e 513 em 2021.

Guará comemora 15 mil toneladas na Campanha Inverno Solidário 
De acordo com Assistência Social, mais de quinhentas famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas

A campanha de arrecada-
ção “Inverno Solidário”, da 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
recebeu mais de 13 mil itens. 
A campanha contou também 
com a colaboração de empre-
sas, igrejas e até a polícia.

Entre os agasalhos doados, 
roupas variadas, cachecóis, 
bolsas, mochilas, calçados, 
meias, roupas de cama, brin-
quedos. A quantidade de 
itens novos arrecadados tam-
bém cresceu. Foram 2.581 
no total, sendo 1.266 em 
mantas e cobertores e 1.315 
em agasalhos, meias, luvas, 
conjuntos infantis, roupas 
para bebês, calças moletom 
e toalhas de banho, colchões 
infláveis.

O resultado da campanha 
foi comemorado não só pela 
Prefeitura, como também por 
parceiros como Tekno, AGC 
Vidros, Loja Maçônica Luz 
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da Mantiqueira e Delegacia 
de Polícia de Guaratinguetá

Todas as doações soma-
ram mais de 15,6 mil itens, 
que foram repassados para 
505 famílias na cidade que 
enfrentam situação de vul-
nerabilidade.

A Campanha Inverno Soli-
dário 2022 foi realizada de 
10 de maio a 22 de setembro 
de 2022, com a prorrogação 
do atendimento até o dia 30 
de setembro.

Foram 32 pontos para re-
cebimento das doações, Fun-
do Social de Solidariedade 
de Guaratinguetá, Empresa 
AGC Vidros, Escola Estadual 
Clotilde Ayello Rocha, sede 
da Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá, Qualifica Gua-
rá, Escola EMEF Luzia Castro 
Mittidieri, Câmara Municipal, 
Empresa BASF, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secreta-
ria Municipal de Agricultura, 
DIP Auto Posto e DIP Júnior, 
Drogarias Ultra Popular, 
Secretaria Municipal de Cul-

Agasalhos recolhidos na Campanha realizada em Guará; cidade comemora 15 mil toneladas de doações

Foto: Reprodução 

tura, Secretaria Municipal de 
Educação, Escola Estadual 
Ernesto Quissak, Escola Wi-
zard, 2ª Cia de Polícia Militar 
de Guaratinguetá, Matriz 
Santo Antônio, Sicoob Cred 
São Paulo, Bamevap Crédito 
Rápido, Clínicas Odontológi-
cas Chayilclin (Centro e Vila 
Paraíba), Stúdio Vênus - Salão 
de Beleza, Supermercado Co-
linas, Laboratórios Oswaldo 
Cruz (Centro e Shopping), 
Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá - 
ACEG, Escola de Especialistas 
de Aeronáutica e Prefeitura 
de Aeronáutica - Eear, FEG 
/Unesp Guaratinguetá, Co-
légio Fênix, Saeg (Centro e 
Jardim Aeroporto).
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Cartórios acreditam que eleitor deve votar 
mais rápido no segundo turno na região
Campanha tenta reduzir número de abstenções e prevê mais rapidez com menos filas no domingo

Os eleitores de todo país 
voltam às urnas neste do-
mingo (30) para a escolha de 
presidente da República e go-
vernador do Estado. Quem não 
votou no primeiro turno tem 
uma nova chance de exercer 
seu direito como cidadão. Na 
Justiça Eleitoral, atenção total 
para evitar dificuldades no 
encontro com as urnas.

Segundo a chefe do cartório 
de Lorena, Priscila Gonçalves, a 
abstenção tem sido uma marca 
deste período eleitoral. Dentro 
da área de atendimento do ór-
gão (Lorena, Canas e Piquete), 
ficou na casa dos 21% nas três 
cidades, sendo 22,57%, 21,47% 
e 21,02%, respectivamente.

O presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), ministro 
Alexandre de Moraes, também 
reforçou o apelo pela maior 
participação no próximo do-
mingo. “Vamos diminuir essa 
abstenção”, destacou.

Morais encorajou os eleito-
res e eleitoras a não se intimi-
darem com ameaças e pediu 
que denunciem os casos de as-
sédio eleitoral. “Não podemos 
permitir que os eleitores sejam 
assediados, sejam coagidos, 
sejam ameaçados, inclusive é 
assédio eleitoral empregadores 
ameaçarem seus empregados”.

De acordo com o Ministério 
Público do Trabalho, o segundo 
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link tse.jus.br/eleitor/autoaten-
dimento-do-eleitor ou baixar o 
aplicativo E-título no celular.

No dia da eleição haverão 
postos de justificativa em Lo-
rena no Colégio São Joaquim 
e escola governador Mário 
Covas; em Canas na escola 
municipal Professor José Go-
mes Figueira; em Piquete na 
escola estadual Antônio João, 
disponibilizando formulários 
e mesários para auxiliar no 
preenchimento do documento 
de justificativa. Quem retirar o 
formulário antecipadamente 
no Cartório Eleitoral e preen-
cher em casa pode entregá-lo 
em qualquer seção eleitoral. A 
justificativa também pode ser 
feita online pelo Sistema Justi-
fica, no link justifica.tse.jus.br.

A escola municipal Conde 
de Moreira Lima não é mais 
local de votação.  Os eleitores 
foram distribuídos entre o 
Colégio São Joaquim e a Etec 
Padre Carlos Leôncio da Silva. 
Quem votava no Colégio Delta 
foi remanejado para a escola 
municipal Professora Mônica 
Senne do Nascimento Silva, no 
Cidade Industrial. O cartório 
eleitoral de Lorena está locali-
zado na avenida Dr. Peixoto de 
Castro, nº 349, Bairro da Cruz. 
O horário de atendimento é das 
12h às 18h. 

Cachoeira – Os eleitores 
de Cachoeira Paulista terão 
mudança em um dos locais 
de votação. Por determinação 
da Justiça Eleitoral, todos os 

Local de votação com rastro de santinhos; TSE espera por maior participação de eleitores no segundo turno

eleitores transferidos para o 
Instituto Canção Nova foram 
devolvidos ao Grupão (escola 
municipal Dr. Evangelista 
Rodrigues) após a adequação 
dessa escola às necessidades 
de pessoas com deficiência e 
idosas.

As seções devolvidas para o 
Grupão são as de números 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 45 e 54. Os 
eleitores da escola Maria Zélia 
Freitas Lorena foram transfe-
ridos para o Centro Municipal 
de Educação Infantil Benedito 
Ambrósio dos Santos.

 A 145ª Zona Eleitoral de 
Cachoeira Paulista tem 31.009 
eleitores, somando os muni-
cípios de Cachoeira (25.599 
eleitores) e Silveiras (5.410 
eleitores). Segundo o cartório 
eleitoral, todas as sessões esta-
rão preparadas para receber as 
justificativas de votos.

Na eleição do último dia 2 
de outubro, algumas sessões 
também registraram filas devi-
do a quantidade de cargos em 
disputa e o uso da biometria. 
“Aqui em Cachoeira Paulista 
e Silveiras tivemos filas pon-
tuais, conforme o panorama 
nacional. Para o próximo turno 
acreditamos que a votação do 
eleitor será mais célere, pois 
envolverá apenas 2 candidatu-
ras”, afirmou Donisete de Car-
valho Rodrigues, funcionário 
do cartório.

Em Cachoeira Paulista, a 
abstenção ficou em 24,13% e 
em Silveiras 21,92%.

turno registrou um aumento 
acelerado sobre denúncias de 
assédio eleitoral em empresas, 
chegando a 1.572 casos até 
esta quinta-feira, dia 27. No 
primeiro turno, o país teve 61 
casos registrados.

Mais desafios – O trabalho 
nos cartórios é também para 
auxiliar a aceleração do pro-

cesso de votação. Em Lorena, 
alguns locais de votação regis-
traram filas imensas e algumas 
sessões só foram encerradas 
às 20h30. Priscila acredita 
que no segundo turno o pro-
cesso será mais rápido. “Será 
mais fácil para o eleitor, mas a 
digital deve ainda atrasar um 
pouquinho o andamento”.

Ao todo 65.120 pessoas 
estão aptas a votar em Lorena, 
enquanto 3.940 vão às urnas 
em Canas e 10.087 em Piquete. 
Para quem perdeu ou não sabe 
onde está o título de eleitor, é 
possível votar com um docu-
mento com foto, mas é preciso 
saber o número da sua seção. 
O ideal é reimprimir o título no 

Cidades da região garantem transporte gratuito no segundo turno
Pinda e Guará anunciam gratuidade no transporte de eleitores; Caraguá e Lorena não seguem a decisão

De olho na eleição para o 
segundo turno ao Governo do 
Estado e à Presidência, mais de 
trezentas cidades do país têm 
anunciado a disponibilização 
gratuita do transporte público 
para facilitar o translado dos 
eleitores. Na região, boa parte 
das prefeituras decidiram se-
guir a norma, entre elas, Pinda-
monhangaba e Guaratinguetá.

Adotando a decisão, Pinda-
monhangaba terá gratuidade 
no transporte público, medida 
foi anunciada nesta sexta-fei-
ra, dia 28. A medida está em 
conformidade com o Gover-
no do Estado com respaldo 
na decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal), que busca 
garantir o direito ao voto de 
todos os brasileiros. A ação foi 
adotada pelos ministros, ainda 
na última semana, com foco 
nas pessoas que possuem difi-
culdade de acesso aos meios de 
locomoção. Além disso, busca 
minimizar a abstenção caracte-
rística do segundo turno.
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O horário de atendimento 
da gratuidade em Pindamo-
nhangaba será das 7h às 18h. 
Ao todo, a cidade possui 122 
mil eleitores, distribuídos em 
68 locais de votação. A gratui-
dade será custeada pela gestão 
municipal.

Ainda nesta semana, o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
determinou que não haverá 
cobrança no metrô, CPTM 
(Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos), EMTU (Em-
presa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de São Paulo) 
e ônibus intermunicipais em 
todo o estado. A projeção é 
que o passe livre custe R$ 11,5 
milhões aos cofres públicos. 
“Domingo é o dia da democra-
cia, por isso é justo que todos 
tenham acesso ao transporte 
e possam votar com igualdade 
de condições. Portanto, catraca 
livre”, destacou o governador.

Além de Pindamonhanga-
ba, outras cidades da região 
como Cruzeiro, Guaratinguetá 
e Taubaté terão transporte 
público gratuito aos eleitores 
acima de 16 anos, das 7h às 
19h.

A decisão pela isenção da 
tarifa no transporte público 
municipal segue a recomen-
dação do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A Prefeitura 
de Guaratinguetá (que conta 
com serviços da empresa 
Oceano) disponibilizou os 
horários das linhas do trans-
porte coletivo específicos 
pelo link guaratingueta.
sp.gov.br/seguranca-e-mo-
bilidade-urbana/transpor-
te-coletivo.

Apesar da decisão, há cida-
des que não devem seguir a 
norma, como Caraguatatuba 
e Lorena. “A Prefeitura de 
Lorena informa que, por 
recomendação do Ministério 
Público, no dia da eleição 
(30), a concessionária Utile 
Transportes manterá as li-
nhas do transporte coletivo 
em funcionamento normal, 
das 7h às 17h30. A gratui-
dade no transporte perma-
necerá sendo ofertada para 
idosos com 65 anos ou mais, 
mediante a apresentação de 
carteirinha, e para pessoas 
com deficiência (trecho da 
nota)”.

Ônibus da Viva Pinda, que terá circulação gratuita neste domingo; cidades anunciam passe livre para eleitor

Foto: Arquivo Atos


