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Polícia apura possível motivação 
política sobre crimes na região

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou um 
assassinato e uma tentativa 
de homicídio na madrugada 
da segunda-feira (31), que po-
dem ter tido como motivação 
desavenças políticas. Ocorridos 
em Cruzeiro e Cunha, os crimes 
foram praticados poucas horas 
após o término da apuração da 
eleição presidencial. 

De acordo com a Polícia Civil, 
o homicídio doloso (quando 
existe a intenção de matar) foi 
registrado por volta da 0h30 
na região central de Cruzeiro. 
O jovem Guilherme Diniz, que 
tinha 24 anos, dirigia seu carro, 
ao lado da esposa, quando ao 
passar por um grupo de pedes-
tres que comemorava a vitória 
de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
na disputa presidencial, teria 
gritado o nome do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), derrotado 
no pleito. 

Na sequência, o motorista 
estacionou o veículo alguns 
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Guilherme Diniz, morto na noite do último domingo, em Cruzeiro
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Ação inicia a dispersão 
de apoiadores de Jair 
Bolsonaro nas estradas
RMVale enfrenta protesto bolsonarista com pontos barrados na Via Dutra

Caminhões parados e dificuldades para atendimento; cenário na Dutra reflete momento político no país

Foto: Leandro Oliveira

Após determinação do Su-
premo Tribunal Federal, os 
bloqueios de grupos que pa-
ralisaram estradas pelo país já 
começaram a ser dispersados 
pela Polícia Militar. Depois 
dos resultados das eleições 
de 2022, a Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte é um dos alvos 
das paralisações, iniciadas 
nesta segunda-feira (31). Os 
manifestantes, que chegaram 
a vinte estados, contestam a 
eleição de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) para Presidência da 
República e pedem uma inter-
venção militar no país.
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Sannini é eleito presidente 
da Câmara e pode retomar 
debate de sede em Guará

A eleição para formação 
da mesa diretora da Câmara 
de Guaratinguetá terminou 
com saldo positivo para 
a gestão Marcus Soliva 
(PSC). O prefeito terá cinco 
das seis cadeiras da mesa 
ocupadas por vereadores 
que compõem sua base no 
Legislativo. Pedro Sannini 
(PSC) foi eleito presidente 
e comandará a Casa entre 
2023 e 2024, substituindo 
o companheiro de sigla, 

Arilson Santos, que preside 
a Câmara até 31 de dezem-
bro deste ano.

A vitória de Pedro foi 
soberana. Com 7 dos 11 
votos possíveis, o vereador 
entrou no plenário com a 
certeza prévia de que sairia 
eleito. O clima amistoso ao 
fim da sessão deu o tom de 
que nos bastidores a vitó-
ria de Sannini eram “favas 
contadas”.
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Arilson (esq.), que dá lugar a Pedro Sannini na presidência em janeiro

Foto: Leandro Oliveira

Câmara de Cruzeiro prepara 
audiências para explicar 
Plano de Carreira do Servidor

O presidente da Câmara 
de Cruzeiro, Jorge Luiz dos 
Santos (Jorge Currila) (PL), 
recebeu do prefeito Thales 
Gabriel (PSD) o Plano de 
Carreira de Cargos e Venci-
mentos do Servidor Público 
Municipal. A entrega aconte-
ceu na sexta-feira (28), data 
em que foi comemorado o 
Dia do Servidor Público.

O Plano de Carreira oferece 
incentivo de capacitação aos 
servidores com possibilidade 

de reajuste gradativo de 
seus vencimentos. Entre ou-
tras medidas, 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 
Carreira define atribuições 
de cargos e pretende valo-
rizar e modernizar todo o 
sistema funcional na pre-
feitura.
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Com foco no projeto Cidade 
Inteligente, Pinda alinha 
procedimento com a Sabesp

Com foco em reunir evidên-
cias para o Programa Cidades 
Inteligentes, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba visitou, 
na última semana, a sede 
da Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo). A ação foi 
acompanhada por membros 
da empresa consultora Smart 
Frees e do Parque Tecnológi-
co de São José dos Campos.

A reunião contou com a 
presença do gerente de Divi-

são da Sabesp, José Fonseca 
Marcondes Junior, para ali-
nhar quais indicadores para 
a consolidação de Pindamo-
nhangaba como o segundo 
município ser considerado 
como “Cidade Inteligente”, 
através das normas ISO 
37120, 37122 e 37123. A 
comitiva acompanhou as 
instalações da unidade, que 
conta com padrões elevados 
de qualidade.
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Lula e Alckmin, Tarcísio e Ramuth; prefeitos esperam por maior atenção

Foto: Reprodução

Votos da região ajudam a eleger 
Tarcísio no Estado, e Alckmin 
é braço do retorno de Lula
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Palácio dos Bandeirantes. Na 
região, os eleitores voltaram a 
mostrar apoio às campanhas 
de direita.

Para voltar à Presidência, 
Lula derrotou o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que buscava a 
reeleição.

O Brasil tem um novo presi-
dente eleito e o estado de São 
Paulo, um novo governador. 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
volta em janeiro ao Palácio do 
Planalto para seu terceiro man-
dato, enquanto o ex-ministro 
Tarcísio de Freitas (Republica-
nos) foi eleito para assumir o 
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metros à frente. Enquanto con-
versava com a companheira, 
o jovem foi surpreendido por 
um motociclista que o ques-
tionou se ele era apoiador de 
Bolsonaro. Após a afirmativa 
de Guilherme, o motociclista 
sacou uma arma de fogo e 
efetuou um disparo contra 
o pescoço do rapaz. O Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) foi acionado, mas 
a vítima morreu no local. 

Durante entrevista à im-
prensa regional, João Paulo 
de Oliveira Abreu, delegado da 
Seccional de Cruzeiro, declarou 
que ainda não é possível con-
firmar se o assassinato teve 
motivação política, entretanto 
essa é a principal suspeita. Até 
o fechamento desta edição, o 
autor do disparo não havia sido 
identificado. 

Cunha – A tentativa de ho-
micídio foi registrada por 
volta da 0h15 na travessa 
Azurém do Pinto dos Santos, 
no bairro Várzea do Gouveia, 
em Cunha. Segundo a Polícia 
Civil, testemunhas relataram 
que um jovem de 22 anos, que 
não teve seu nome divulgado, 
comemorava a vitória de Lula 
com um grupo de pessoas na 
via quando se desentendeu 
com um homem. Instantes 
depois, o rapaz recebeu uma 
facada próxima à costela, que 
perfurou o seu pulmão direito. 
Encaminhado ao Pronto Socor-
ro de Cunha, foi transferido ao 
Hospital Regional de Taubaté, 
onde segue internado sem risco 
de morte.

A Polícia não revelou se o 
agressor seria apoiador de Bol-
sonaro. A corporação investiga 
se o crime teve motivação polí-
tica. O criminoso não havia sido 
identificado até o fechamento 
desta edição.
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Região ajuda a colocar Tarcísio no Estado e Alckmin é braço de Lula
Felício Ramuth promete manter atenção para demandas da RMVale; ex-prefeito de Pinda tenta reaproximação com Vale

O Brasil tem um novo presi-
dente eleito e o estado de São 
Paulo, um novo governador. 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
volta em janeiro ao Palácio do 
Planalto para seu terceiro man-
dato, enquanto o ex-ministro 
Tarcísio de Freitas (Republica-
nos) foi eleito para assumir o 
Palácio dos Bandeirantes. Na 
região, os eleitores voltaram a 
mostrar apoio às campanhas 
de direita.

Para voltar à Presidência, 
Lula derrotou o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que buscava a 
reeleição. Essa é a primeira vez 
que um chefe de Estado perde 
uma eleição no país. A disputa 
foi também a mais acirrada 
da história. O petista rece-
beu 60.345.999 votos válidos 
neste domingo (30), 50,90% 
do total, contra 58.206.354 
de Bolsonaro (49,10%), uma 
diferença de 2.139.645 votos. 
Antes da disputa de 2022, a 
menor diferença havia sido 
registrada em 2014, no con-
fronto entre Dilma Rousseff 
(PT) e Aécio Neves (PSDB), que 
acabou com vitória da petista 
por 51,64% dos votos válidos 
contra 48,36% para Neves, 
diferença aproximada de 3,4 
milhões eleitores.

Nas urnas paulistas que 
deram vitória a Freitas, o can-
didato apoiado por Bolsonaro 

Francisco Assis
RMVale

teve mais tranquilidade. Tarcí-
sio recebeu 55,27% dos votos, 
ou 13.480.190 votos, contra 
44,73% (10.908.972) de Fer-
nando Haddad. É a primeira 
vez, em 28 anos, que o estado 
de São Paulo não será admi-
nistrado pelo PSDB, vencido 
ainda no primeiro turno com 
Rodrigo Garcia.

Mesmo derrotado, Bolsonaro 
foi o escolhido pela maioria dos 
eleitores da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), com 
913.823 votos, ou seja, 62,14% 
dos votos válidos.

Tarcísio também teve forte 
apoio na RMVale. Em cidades 
como Aparecida, Tarcísio teve 
63,5% dos votos contra 36,5%. 
Na disputa presidencial, o 
candidato derrotado Jair Bol-
sonaro também foi o preferido 
de 62,89% contra 37,11% do 
eleito Lula.

A região passa a contar com 

dois vices a partir de janeiro: 
o ex-prefeito de São José dos 
Campos, Felicio Ramuth (PSD) 
no Estado, e Geraldo Alckmin 
(PSB) no Governo Federal.

Em Cruzeiro, o governador 
eleito receber 60,6% dos vo-
tos válidos contra 39,4% do 
adversário. Os eleitores de 
Guaratinguetá garantiram 
65,65% dos votos válidos a 
Tarcísio e 34,35% a Haddad. 
Em Pindamonhangaba, o novo 
governador teve 63,76% con-
tra 36,24% do petista, já em 
Lorena, 65,62% dos votos 
válidos ficaram com Tarcísio, 
enquanto 34,38% com Haddad.

Nas ruas, aliados dos dois 
vencedores comemoraram. Um 
exemplo foi Pindamonhanga-
ba, onde o vereador Herivelto 
Vela (PT) organizou carreata 
em comemoração à vitória de 
Lula, enquanto o prefeito Isael 
Domingues (PL) contabiliza a 
vitória de Tarcísio de Freitas.

Estado libera PM para dispersão de manifesto 
de apoiadores de Jair Bolsonaro nas estradas
RMVale enfrenta protestos de caminhoneiros bolsonaristas com vários pontos na Via Dutra registrando 
paralisações e congestionamentos; STF, governadores e até mesmo o presidente são contrários a ação

Após determinação do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
os bloqueios de grupos que 
paralisaram estradas pelo país 
já começaram a ser dispersa-
dos pela Polícia Militar. Depois 
dos resultados das eleições de 
2022, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) é um dos alvos 
das paralisações, iniciadas 
nesta segunda-feira (31). Os 
manifestantes, que chegaram 
a vinte estados, contestam a 
eleição de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) para Presidência 
da República e pedem uma 

Bruna Silva
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intervenção militar no país.
Ainda na noite do último 

domingo (30), Jacareí foi a 
primeira cidade da região a 
registrar a manifestação, na 
altura dos Kms 161. Até as 
18h da terça-feira (1), o cená-
rio era de lentidão de dois qui-
lômetros no sentido RJ e três 
quilômetros na pista sentido 
SP. Em Caçapava, a paralisação 
estava no Km 130, Taubaté no 
Km 112. Nos quilômetros 157 
e 149, em São José dos Cam-
pos, também registraram in-
tervenção dos manifestantes. 
As duas pistas no sentido Rio 
de Janeiro foram interditadas. 
No início da tarde, foi a vez de 
Pindamonhangaba, no Km 92, 
ter os dois lados paralisados. 

Guaratinguetá, no Km 60, 
no sentido São Paulo da via, 
também registrou interrupção. 
Ao menos duas ocorrências 
envolveram bloqueio com 
pneus em chamas.

Em Aparecida, um grupo 
de manifestantes ateou fogo 
em pneus e fechou a Rodovia 
no sentido Rio de Janeiro, na 
altura do Km 70, próximo a 
um dos principais acessos à 
cidade. Houve congestiona-
mento e o Corpo de Bombeiros 
foi acionado para desobstruir 
a via. Quem seguia no sentido 
contrário foi afetado com a fu-
maça escura da pista oposta, e 
o tráfego no sentido São Paulo 
também ficou lento.

Na BR-116, em Canas, no Km 

46, a situação foi controlada 
ainda no início da noite desta 
segunda-feira.

Em nota, a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), criticada 
pela demora na ação sobre 
manifestantes, afirmou que 
“sempre trabalhou com o com-
promisso constitucional de ga-
rantir a mobilidade eficiente, a 
preservação da ordem pública, 
a segurança viária e o combate 
ao crime nas rodovias federais 
brasileiras”.

A CCR Rio-SP recomenda, 
em nota enviada à imprensa, 
que o motorista evite trafegar 
pelas regiões citadas até a 
normalização das condições 
de tráfego e que, em caso de 
dúvida, consulte as condições 

da rodovia por meio do site 
crriosp.com.br ou entre em 
contato pelo WhatsApp (11) 
2795-2238.

De acordo com a PRF, há a 
negociação para liberação das 
rodovias priorizando o diálogo 
para garantir, além do trânsito 
livre e seguro, o direito de 
manifestação dos cidadãos, 
assim como aconteceu em 
outros protestos.

Ao todo, vinte estados de 
todo o país registraram ocor-
rências após a divulgação dos 
resultados das eleições. São 
cerca de trezentos pontos de 
protesto em todo o Brasil. Os 
manifestantes pedem a anu-
lação do pleito, além do afas-
tamento do ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal) e 
presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), Alexandre 
de Moraes.

O próprio STF realizou, 
nas primeiras horas desta 
terça-feira (1), votação sobre 
a decisão de Moraes, que de-
terminou à Polícia Rodoviária 
Federal e às polícias militares 
dos estados o desbloqueio 
das rodovias brasileiras ocu-
padas de forma irregular por 
manifestantes que apoiam 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL). A maioria dos ministros 
votou para confirmar a deci-
são individual. Os manifes-
tantes que descumprirem as 
determinações e resistirem 
às ações policiais poderão ser 
multados em R$ 100 mil por 
hora para cada veículo que 
realizar a obstrução de vias. 
A decisão cita ainda possibi-
lidade de prisão.

São Paulo – Na manhã des-
ta terça-feira, o governador 
Rodrigo Garcia determinou 
às forças de segurança de 
São Paulo que atuem para 

o imediato desbloqueio de 
rodovias paulistas. De acordo 
com nota do Estado, as ações 
devem priorizar o diálogo e as 
negociações, mas em casos de 
resistência, poderá haver uso 
de força. “A determinação do 
governador é para que seja 
garantido o cumprimento da 
ordem do Supremo Tribunal 
Federal para fim dos bloqueios 
em vias públicas. “Nós pro-
curamos dialogar e negociar 
com esses manifestantes, para 
que as vias públicas fossem 
desobstruídas desde ontem. 
Hoje pela manhã, em virtude 
da decisão do Supremo Tribu-
nal Federal, as negociações se 
encerram e a partir de agora 
nós vamos aplicar aquilo que 
determina a decisão judicial”, 
afirmou Garcia.

Além do governador, o se-
cretário de Segurança Pública 
do Estado, general João Camilo 
Pires de Campos, a procu-
radora geral do Estado, Inês 
Maria dos Santos Coimbra, e 
o procurador-geral de Justiça 
de São Paulo, Mário Sarrubbo, 
estavam presentes em entre-
vista coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes.

Os governadores de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro tam-
bém já liberaram a ação para 
desbloquear as ações.

No fim da tarde, o presidente 
Jair Bolsonaro fez um breve 
pronunciamento, onde desta-
cou que é preciso não ultrapas-
sar a linha da lei nos protestos. 
“As manifestações pacíficas 
sempre serão bem-vindas, 
mas os nossos métodos não 
podem ser os da esquerda, 
que sempre prejudicaram a 
população, como invasão de 
propriedades, destruição de 
patrimônio e cerceamento do 
direito de ir e vir”.

Fila de caminhões e carros no trecho de Guaratinguetá da Via Dutra; ação policial iniciou trabalho para dispersar manifestantes por todo país

Foto: Leandro Oliveira

Lula e Alckmin, Tarcísio e Ramuth; eleição do último domingo deu expectativa de atenção para a RMVale

Foto: Reprodução
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Sannini é eleito novo presidente da Câmara 
e pode retomar debate de sede em Guará
Vereador consegue 7 dos 11 votos na Casa para substituir Arilson Santos nos próximos dois anos; base 
do prefeito Marcus Soliva domina formação da futura mesa diretora com cinco cadeiras das seis possíveis

A eleição para formação da 
mesa diretora da Câmara de 
Guaratinguetá terminou com 
saldo positivo para a gestão 
Marcus Soliva (PSC). O prefei-
to terá cinco das seis cadeiras 
da mesa ocupadas por verea-
dores que compõem sua base 
no Legislativo. Pedro Sannini 
(PSC) foi eleito presidente 
e comandará a Casa entre 
2023 e 2024, substituindo o 
companheiro de sigla, Arilson 
Santos, que preside a Câmara 
até 31 de dezembro deste ano.

A vitória de Pedro foi so-
berana. Com 7 dos 11 votos 
possíveis, o vereador entrou 
no plenário com a certeza 
prévia de que sairia eleito. 
O clima amistoso ao fim da 
sessão deu o tom de que nos 
bastidores a vitória de Sannini 
eram “favas contadas”. Ainda 
no púlpito, Marcelo da Santa 
Casa, derrotado no pleito, 
parabenizou o companheiro 
de Legislativo e desejou sorte 
ao novo chefe da Casa.

“Quero reiterar meu agrade-
cimento e contar com os fun-
cionários (públicos). Teremos 
novos desafios e queremos 
modernizar a Câmara. Tem o 
assunto do prédio novo. Este 
prédio há muitos anos não 
comporta a Câmara, os depar-
tamentos de recursos huma-
nos, comunicação, financeiro 
estão totalmente insalubres. 
Os gabinetes mal dão para 
entrar uma pessoa, tem que 
sair outra, dividido por biom-
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bos, esse é um problema que 
se arrasta há décadas e não 
teve solução”, citou o vereador 
eleito novo presidente.

Além de Pedro, que foi eleito 
presidente com sete votos, 
compõem a mesa diretora 
Arilson Santos (PSC) com nove 
votos, segunda vice-presidente 
Dani Dias (PSC) com 11 votos, 
primeiro secretário Marcio 
Almeida (PSC) com dez votos, 
segunda secretária Alexandra 
Andrade (PL) com 11 votos 
e terceiro secretário Vantuir 
Faria (MDB) com oito votos. 
Desses, apenas Vantuir não 
integra um partido da base 
de Soliva.

O atual presidente e futu-
ro primeiro vice-presidente 
destacou o andamento da 
Casa nos últimos anos. “Hoje 
a Câmara (o trabalho) é só 
administrar. Na realidade, as 
bombas que tinham para re-
solver foram resolvidas nesses 
dois anos que a gente estava 
à frente da Câmara, com rela-
ção a cassação de vereador, a 
prédio, economias, licitações. 
Então, o próximo presidente, 
vereador Pedro Sannini, pe-
gará uma Câmara tranquilo, 
onde é só dirigir para frente e 
com os companheiros do lado, 
tendo essa mesa diretora ativa 
para o próximo biênio”.

Com a votação realizada 
nesta segunda-feira (31), Soli-
va encerrará o mandato tendo 
conseguido emplacar a maior 
bancada de vereadores eleita 
em Guaratinguetá para uma 
mesma legislatura, e os dois 
presidentes do Legislativos. O 
prefeito foi um dos primeiros 

a parabenizar Pedro Sannini, 
através de uma ligação tele-
fônica feita ainda enquanto o 
vereador estava no plenário.

Sede – A polêmica sobre a 
estrutura disponível para os 
vereadores foi abordada por 
Sannini, em participação no 
programa Atos no Rádio desta 
terça-feira (1). Nos últimos 
meses, a Câmara debateu a 
troca de prédios, saindo do 
atual, na avenida João Pes-
soa, no Pedregulho, para a 
antiga sede da Diretoria de 
Ensino, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, cedido pelo 

Estado em 2019. Mas o local 
foi apontado como um proble-
ma por Arilson Santos devido 
a falta de espaço para estacio-
namento e a necessidade de 
obras, que, de acordo com o 
atual presidente, impactaria 
os cofres do Legislativo. A 
proposta era reformar a atual 
sede.

Mas para Sannini, a situação 
é mais complicada e uma sim-
ples reforma não bastaria. “É 
(o prédio) um problema que 
se arrasta há décadas. Meu 
avô foi presidente da Câmara 
e já tinha problema. Os gabi-

O presidente da Câmara de Guará, Arilson Santos e Pedro Sannini, que assume cargo a partir de janeiro; relação é amistosa entre Legislativo

Foto: Leandro Oliveira

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

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 
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reconhecimento de modelo 
de excelência em gestão de 
saneamento do mundo e tem 
como objetivo o fomento da 
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 PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 51/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeira, torna público 
para conhecimento dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 51/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78/2022 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO 
DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO NATALINA “NATAL LUZ” DO MUNÍCIPIO DE PIQUETE/SP, de 
acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do 
edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São 
Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 
Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@
piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.
sp.gov.br/portal/editais/1.  Sessão de abertura para recebimento das propostas. 
DATA: 16/11/2022. HORÁRIO: 10 horas. OC: 853300801002022OC00070 
(Ampla concorrência) e OC: 853300801002022OC00071 (Exclusiva para ME/
EPP). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada 
no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, 
Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura.  Piquete, 
01 de novembro de 2022. LEONARDO FABRÍCIO DA SILVA-PREGOEIRO

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 392/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, 
FORROS E ISOLAMENTO ACÚSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 16/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 16/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 16/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 03/11/2022. 
 
 
 

Cruzeiro, 01 de novembro de 2022. 
 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

netes devem ter três metros 
por três, cabe no máximo três 
pessoas. Se entrar a quarta, 
uma tem que sair. São divi-
didos por biombos, a pessoa 
espirra, a gente fala ‘saúde’. 
É lastimável”, contou o pre-
sidente eleito, que destacou 
ainda a situação que a Câmara 
oferece para os funcionários. 
“Principalmente o pessoal lá 
de baixo, na diretoria finan-
ceira, com a diretoria de RH, 
diretoria de comunicação e o 
espaço do café. É um subsolo, 
está a dois metros do Rio 
Paraíba. Quando tem chuva 

muito forte, o pessoal começa 
a rezar. O estacionamento 
começou a afundar e a Defesa 
Civil foi lá e condenou”.

Sobre a situação da sede 
atual, Pedro Sannini prometeu 
avaliar as possibilidades sobre 
reaver o prédio da Conselhei-
ro Rodrigues Alves. “Vou ver 
o que é real, o que é possível, 
ver a possibilidade de reaver 
o prédio da praça, mas o ter-
reno é a melhor opção (área 
destinada à Câmara próxima 
ao Fórum da cidade e da FEG). 
É um terreno de dois mil e 
quinhentos metros”.
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Câmara de Cruzeiro prepara audiências
para explicar Plano de Carreira do Servidor
Projeto vai readequar a tabela salarial do funcionalismo da Prefeitura com proposta de piso de R$ 1.450

O presidente da Câmara 
de Cruzeiro, Jorge Luiz dos 
Santos (Jorge Currila) (PL), 
recebeu do prefeito Thales 
Gabriel (PSD) o Plano de Car-
reira de Cargos e Vencimentos 
do Servidor Público Municipal. 
A entrega aconteceu na sex-
ta-feira (28), data em que é 
comemorado o Dia do Servidor 
Público.

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 

Andréa Moroni
Cruzeiro

cargos e pretende valorizar 
e modernizar todo o sistema 
funcional na prefeitura.

Segundo Currila, ele já en-
trou em contato com o Sindi-
cato dos Servidores para que 
seja realizada uma audiência 
na Câmara para apresentação 
do plano para os servidores. 
O vereador disse que depois 
que o projeto for apresentado 
e discutido com o funcionalis-
mo, ele deve ser votado pela 
Câmara.

Sede provisória – A partir 
da próxima segunda-feira (7), 
a Câmara de Cruzeiro passa a 
funcionar provisoriamente no 
antigo prédio do INSS, na rua 
Dr. Othon Barcellos, próximo 
à rodoviária. A mudança é 
necessária, segundo o vereador 
Jorge Currila, para que a obra 
de reforma da Casa de Leis 
continue.

De acordo com o presidente 

da Câmara, o principal objetivo 
da obra é garantir mais segu-
rança aos servidores e mora-
dores que frequentam a Casa. 
Além da deterioração das salas 
que abrigam o gabinete da 
presidência e a coordenadoria 
de Comunicação Social, o chefe 
do Legislativo descreveu a situ-
ação de outros ambientes. “No 
plenário, o forro de madeira 
apresenta pontos empenados 
e rachados, extremamente 
gastos pela falta de reparos. 
Na secretaria e na recepção 
são visíveis os problemas com 
a fiação antiga, que podem 
provocar fuga de energia e 
colocar em risco a segurança 
do prédio, causando acidentes”.

A empresa Lilian de L. Pe-
dreira Engenharia Ltda, se-
diada em Lorena, iniciou o 
trabalho no final de maio e 
deve concluir a reforma em 
até nove meses.O presidente da Câmara, Jorge Currila, que anunciou a realização de audiências para o Plano de Carreira 
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Com foco em certificação para o programa Cidade 
Inteligente, Pinda alinha procedimento com a Sabesp
Ação busca reunir evidências para que o município possa integrar o programa; visita técnica busca apoio para nova proposta

Com foco em reunir evidên-
cias para o Programa Cidades 
Inteligentes, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba visitou, 
na última semana, a sede da 
Sabesp (Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo). A ação foi acompanha-
da por membros da empresa 
consultora Smart Frees e do 
Parque Tecnológico de São 
José dos Campos.

A reunião contou com a 
presença do gerente de Divisão 
da Sabesp, José Fonseca Mar-
condes Junior, para alinhar 
quais indicadores para a conso-
lidação de Pindamonhangaba 
como o segundo município ser 
considerado como “Cidade In-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

teligente”, através das normas 
ISO 37120, 37122 e 37123. 
A comitiva acompanhou as 
instalações da unidade, que 
conta com padrões elevados 
de qualidade.

“É importante a colaboração 
de todos órgãos que atuam no 
município para que haja um 
ganho conjunto e um alcance 
satisfatório nos indicadores da 
cidade. Conhecer a realidade 
‘in loco’ e verificar a evolução 
dos padrões de qualidade e tec-
nologia são fundamentais para 
o processo de certificação", 
destacou a diretora de Inova-
ção e Projetos, Julia Rossato.

Conforme a conceituação 
de especialistas, “Cidades In-
teligentes” são sistemas de 
pessoas interagindo e usando 
energia, materiais, serviços e 
financiamento para fomentar Visita à Sabesp com representantes de Pinda, empresa Smart Frees e do Parque Tecnológico de São José

Foto: Divulgação PMP

o desenvolvimento econômico, 
além de garantir qualidade 
de vida. Desde o início do 
ano, Pindamonhangaba vem 
apostando em uma série de 
atividades para garantir a 
conquista. 

O secretário de Tecnologia, 
Inovação e Projetos, Danilo 
Velloso, afirmou que a adminis-
tração pública está avançando 
de maneira significativa pela 
certificação. Ele destacou ainda 
que conta com uma equipe 
“protagonista no processo”, 
além de empresas de renome 
com o conhecimento necessá-
rio para consolidar o objetivo. 
“A gestão do prefeito Dr. Isael 
está focada na evolução tec-
nológica e no seu uso para 
transformação dos processos 
do município e para o pleno 
desenvolvimento”, salientou.


