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Lista anônima pede boicote 
em Guará após vitória de Lula
Empresários, políticos e até líderes comunitários são citados em documento para impedir
consumo ligado a nomes que teriam predileção à campanha do PT; OAB repudia ataques

Protestos, paralisações, 
bloqueios de estradas. Pa-
rece que a eleição à Pre-
sidência, vencida por Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
no domingo (30), não deve 

res comunitários, além de 
microempresários, proprie-
tários de estabelecimentos 
comerciais da cidade e lide-
ranças religiosas.
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sair do foco de discussões 
e ataques por um bom tem-
po. Uma lista anônima de 
boicote a diversos nomes de 
personalidades, empresários 
e estabelecimentos comer-

ciais de Guaratinguetá está 
circulando em redes sociais, 
incentivando o boicote a 
“petistas da cidade”. A men-
sagem vem sendo compar-
tilhada no WhatsApp desde 

a segunda-feira (31), e foi 
repostada no Instagram por 
usuários que a receberam.

Na lista constam nomes 
ligados a setores diversos, 
incluindo políticos e líde-

Pinda exalta 
investimento 
milionário
da Gerdau
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A empresa Gerdau anun-
ciou o processo de moderni-
zação das operações especiais 
em Pindamonhangaba. Ao 
todo, foram investidos R$700 
milhões, com a implantação 
de um novo lingotamento 
contínuo. A expectativa é 
que as medidas de adoção 
tecnológicas prossigam pelos 
próximos três anos, com foco 
na sustentabilidade.

De acordo com os respon-
sáveis, com o auxílio deste 
equipamento, a empresa for-
talece a segurança, qualidade 
e competitividade.

Comércio foca
aquecimento de 
empregos para
o fim do ano

De acordo com um levan-
tamento feito pela CNDL 
(Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) e pelo 
SPC (Serviço de Proteção de 
Crédito), em parceria com o 
Sebrae, 94,7 mil vagas tem-
porárias devem ser abertas 
no final do ano devido a 
Black Friday e ao Natal, 
número menor em relação 
ao ano passado, quando a 
projeção foi de 105.723 
vagas.
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Preso homem 
que matou
e tirou pênis
do atual da ex

Um crime bárbaro chocou 
os moradores de Caragua-
tatuba nesta semana. Um 
homem de 39 anos foi morto 
a pauladas e teve o pênis ar-
rancado após tentar defender 
sua namorada do ex-marido, 
na madrugada da segunda-
-feira, dia 31.
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EDP é primeira 
a inserir clientes 
no Cadastro 
Positivo no setor

Distribuidora de energia elé-
trica de parte dos municípios 
paulistas, a EDP é a primeira 
empresa do setor elétrico do 
país a inserir os nomes dos 
clientes no Cadastro Positivo. 
Com a iniciativa, 21,5% dos 
clientes da concessionária, 
que ainda não integravam 
esse cadastro, passaram a ser 
visíveis no mercado de crédito. 
A ação permite que adimplen-
tes tenham possibilidades de 
compras e sejam vistos pelo 
sistema de crédito. 
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Caminhoneiros fazem fila na Dutra durante bloqueio pró-intervenção

Após atos pró 
intervenção, 
estradas são 
normalizadas

Depois de três dias de 
bloqueios nas rodovias que 
cortam a região, principal-
mente na rodovia Presiden-
te Dutra, os manifestantes 
bolsonaristas liberaram, na 
quinta-feira (3), a passagem 
nos trechos interditados, 
depois de ações das polí-
cias Rodoviária Federal e 
Militar.
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Afetada por bloqueios, coleta
de lixo volta a atender em Pinda

Pindamonhangaba regis-
trou problemas no serviço 
de coleta de lixo, após ma-
nifestantes bolsonaristas 
bloquearem rodovias da 
Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te, no início desta semana. A 
paralisação no atendimento 
público ocorreu na terça-fei-
ra (1).
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Pratos com base na içá são destaques do fim de semana em Festiva de Silveiras

À espera de CDHU, Prefeitura 
de Silveiras inicia trabalho de 
ampliação de rede de esgoto

Buscando viabilizar a 
construção de oitenta mo-
radias populares em Sil-
veiras, a Prefeitura iniciou 
no último fim de semana a 
implantação de um sistema 
de rede de esgoto em uma 
área próxima à entrada 
do município. A medida 
atende a uma exigência do 
Governo do Estado para 
que a cidade seja contem-

plada com um novo conjunto 
habitacional. Iniciada na 
última sexta-feira (28), a 
obra de instalação do sis-
tema de esgoto na avenida 
Ciro Moreira de Andrade, 
que fica próxima ao portal 
de entrada da cidade, conta 
com um investimento muni-
cipal de aproximadamente 
R$ 300 mil.
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Moradores reclamam dos
postos de saúde fechados no 
feriado prolongado em Lorena

Moradores de Lorena ques-
tionaram a Prefeitura sobre 
o fechamento dos postos de 
saúde durante o feriado pro-
longado de Finados. Segundo 
relatos de pacientes, os ESF’s 
(Estratégia Saúde da Família) 
fecharam no último dia 28 
e só voltaram a reabrir na 
quinta-feira, dia 3. A Saúde 
garantiu que o serviço ficou 

interrompido por dois dias e 
que debate a possibilidade de 
um novo planejamento.

Morador da Vila Rica, Mau-
rício Castro levou o questiona-
mento durante a transmissão 
do programa Atos no Rádio, 
questionando o motivo que 
levou a gestão atual a fechar 
os postos nesses dias.
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Santa Casa de Lorena assina 
novo convênio para excelência 
no atendimento para idosos

A Santa Casa de Lorena 
assinou, no final do mês de 
outubro, o termo de adesão 
para obter o selo do “Ami-
go do Idoso”. A assinatura 
aconteceu na secretaria 
Estadual de Saúde, em São 
Paulo, em evento que con-
tou com as presenças de 
personagens importantes 
no projeto como o supe-
rintendente geral da Santa 
Casa, Dario Costa, a coorde-
nadora da Saúde do Idoso, 

Cláudia Filó, e a médica téc-
nica da secretaria Estadual 
de Saúde, Cristina Vilar. O 
Selo do Amigo do Idoso, cria-
do pelo governo do Estado 
em 2012, estabelece regras e 
práticas para um atendimen-
to adequado direcionado à 
população idosa. Tem como 
objetivo certificar hospitais 
que seguem um protocolo de 
atendimento exclusivo para 
os idosos.
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Silveiras espera bom público para o
5º Festival da Içá neste fim de semana

Para atrair amantes da gastronomia regional, a Prefeitura de Silveiras promove 
neste fim de semana o 5º Festival da Içá. Além da comercialização de diversos 
pratos com a iguaria, o evento contará com apresentações musicais, palestras, 
aula de culinária e concursos.
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Procon revela 
ranking de 
reclamações em 
Caraguatatuba

Um levantamento realizado 
pelo Procon (Programa de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor) de Caraguatatuba 
apontou, em setembro, 643 
procedimentos formalizados 
dos 1,3 mil atendimentos. O 
mês foi marcado por recla-
mações de uso indevido de 
dados bancários e cartões de 
crédito por terceiros, além de 
fraude em pix. Pág. 7
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AS FORÇAS ARMADAS 
E A DEMOCRACIA
Durante o processo eleitoral recente 
a sociedade vivenciou, pelas atitudes 
do presidente em exercício, uma 
proximidade com as Forças Armadas 
com discursos em porta de quar-
tel, desfile de tanques na praça dos 
Três Poderes e até o envolvimento 
dos militares na auditagem da urna 
eletrônica.
A volta dos militares ao cenário 
político.
Na formação política do país os 
militares sempre tiveram atuação 
destacada.
A nossa República nasceu de um 
golpe militar em 1889.
A nossa primeira República foi inter-
rompida por um golpe em 1930 de-
corrente de um movimento armado.
O Estado Novo de 1937 um autogol-
pe do presidente Getúlio Vargas com 
o apoio militar, que depois o depôs 
em 1945.
O restabelecimento da democracia, 
entre trancos e barrancos, para depois 
de 19 anos, uma ditadura militar que 
durou 21 anos.
O interessante, mesmo durante o 
período democrático, de governos 
civis, a ação dos militares ameaçando 
mandatos eletivos.
A Constituição Federal de 1989, ges-
tada em um ambiente de influências 

negativas causadas pelas políticas 
econômicas equivocadas para o país 
e o consequente desastre econômico 
causado pelo “milagre econômico”, 
o choque do petróleo, a discussão 
sobre o papel das Forças Armadas 
não foi bem encaminhada.
Vivíamos um ambiente de liberda-
de, de democracia, de esperança, de 
construção da cidadania, um novo 
país sendo construído.
Do lado da classe política e dos mi-
litares havia uma certa desconfiança 
e um desconhecimento dos civis na 
discussão do tema.
Na verdade, não houve um aprofun-
damento na discussão do papel das 
Forças Armadas, motivadas pelo 
despreparado do poder civil e os in-
terlocutores dos militares não serem 
representativos.
Na esteira da nossa histórica política 
sempre a presença dos militares nos 
momentos de crises institucionais o 
que gerou no consciente da popula-
ção um sentimento de superioridade 
sobre o poder civil.
 Os militares não representam a 
sociedade.
Há uma distinção marcante na sua 
formação como componentes de uma 
organização burocrática, ideologia 
própria, que preza pela disciplina, 
a coesão interna, e com o dever de 

defender o território.
Daí, a crença que a sociedade criou 
que poderiam promover o desenvol-
vimento econômico, baseado em um 
sentimento de superioridade em rela-
ção aos civis, por causa da sua educa-
ção, disciplina e profissionalismo.
Parte da sociedade sabe fazer esta 
distinção, mas uma grande parte 
entende que não!
Daí, também, ressaltar a responsa-
bilidade por parte da elite civil, nas 
intervenções militares, pela conveni-
ência de manter a ordem.
Sobre este aspecto, o Marechal Cas-
telo Branco, ex-presidente da Repú-
blica, descreveu de forma magistral 
a conveniência de parte da elite civil 
se “amoitar” (do texto de Castelo 
Branco) nos meios militares.
E, continua, são como “vivandeiras 
alvoroçadas” que vivem nos quarteis 
para provocar extravagâncias do 
Poder Militar.
A questão da influência militar no 
cenário político permanece numa 
zona de penumbra.
Os constituintes, quando do proces-
so de elaboração da Constituição, 
ficaram divididos quanto o papel da 
Forças Armadas.
Uma corrente entendia que deveriam 
defender a soberania nacional e outro 
grupo não ser o defensor da lei e da 
ordem como desejavam os militares.

Daí, o polêmico artigo 142 que susci-
ta duas formas de interpretação pelos 
juristas, causadas pela ideia do Poder 
Moderador das Forças Armadas.
Reminiscências históricas do período 
imperial.
Na redação final do referido artigo, 
de forma conciliatória estabeleceu-se 
que as Forças “destinam-se a defesa 
da Pátria, a garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem”, 
ainda, que com subordinação ao 
poder civil.
Vale acrescentar que o artigo 142 ain-
da não foi regulamentado.
Apesar do aspecto de coesão da 
Forças Armadas, o espírito de corpo, 
uma grande parte dos oficiais defen-
dem enfaticamente que militares não 
deveriam se deixar contaminar pelas 
questões políticas.
Este esforço de se manter alheio ao 
cenário político foi o grande “mea 
culpa” que as Forças Armadas proces-
saram nestes últimos quarenta anos 
quando entregou o poder a um civil.
Vale a pena ressaltar, lembrando 
das expressões de Castelo Branco, 
algumas “vivandeiras antidemocráti-
cas” recolocarem as Forças Armadas, 
desnecessariamente, no centro do 
debate político. 
Não dá certo!

   
Os militares não representam 

a sociedade

“Tenham cidadãos 
esclarecidos, regrados, 

firmes e livres, e terão soldados 
disciplinados e obedientes”.

 Alexis de Tocqueville

Política a conta-gotas...
Padrão de Excelência 

A Santa Casa de Lorena, con-
siderada hoje o maior hospital de 
convênio da região, está próxima 
de conseguir mais um certificado 
em seu portfólio de atendimento por 
excelência. O superintendente Da-

rio Costa e sua 
equipe de pro-
fissionais tra-
balham os pro-
tocolos junto 
à  Sec re t a r i a 
de Estadual de 
Saúde para a 
conquista do 
Selo de Amigo 

do Idoso, através de uma gama de 
especialidades direcionadas a esta 
importante faixa-etária. Para Dario, 
após o recente sucesso do projeto 
Infarto Zero, da implantação do 
Centro Cardíaco – o Santacor, e o 
Pronto Atendimento exclusivo para 
planos de saúde, é primordial este 
Selo, porque a partir dele, a Santa 
Casa vai implantar outras moda-
lidades de serviços focados neste 
segmento.

De volta ao poder
Geraldo Alckmin nem foi diplo-

mado vice-presidente e no mercado 
político de Pindamonhangaba já se 
ouve o que a sua influência pode 
produzir para as municipais de 2024 
na cidade. Pensem os Nogueiras 
articulando o vereador Herivelton 
Vela de vice da Miryan Alckmin na 
disputa pela Prefeitura! Paralelo a 
isso, também  se fala de Miryan so-
mando como vice do Padre Afonso 
Lobato! Imaginem o que vem pela 
frente...

Aproximação 
Ainda sobre o efeito Alckmin 

em Pinda, correu pelos balcões das 
padarias neste pós-eleições que até 
o ex-vereador e palaciano de Doria, 
Rafael Goffi, pensa em ser lembrado 
pelo novo vice-presidente na parti-
lha do segundo ou terceiro escalão 
do Governo Federal. Só não poderá 
falar em 'cena do crime', para não 
dar ruim...

Vice por vice
E pelo andar da carruagem, não 

é apenas Geraldo Alckmin na con-
dição de vice-presidente que está 
sendo comentado nas rodas políticas 
de Pinda. O também vice-prefeito 
Ricardo Piorino está dando muito o 
que falar, princi-
palmente quan-
do o assunto é 
sucessão do pre-
feito Isael Do-
mingues. Pela 
aritmética dos 
politiqueiros do 
Mercadão, so-
mando os pro-
váveis concorrentes de hoje, não dá 
nem a metade da musculatura eleito-
ral que Piorino adquiriu nas últimas 
campanhas que participou. Tanto é 
que a briga entre os agregados do 
governo de Isael é para ver quem 
se viabiliza para indicação de vice.

Promessa é dívida
Parece que o efeito do eleito 

vice-presidente está repercutindo 
na eleição de Guaratinguetá tam-
bém, com destaque a Miguel Sam-
paio. Comenta-
-se que durante 
uma festa ligada 
aos mais próxi-
mos do prefeito 
Marcus Soliva 
– ainda no perí-
odo de pré-cam-
panha – e que 
entre os convi-
dados estava Gerando Alckmin, 
houve uma promessa de Sampaio 
que dependendo dos resultados 
das urnas no cenário nacional, ele 

aceitaria o desafio de encarar a su-
cessão do governo municipal. Com 
a palavra, o próprio, hoje, diretor 
do SAEG...

Nova direção
Por sete votos a quatro, Pedro 

Sannini foi eleito, na última sessão, 
para presidir a Câmara de Guaratin-
guetá no próximo biênio. Marcelo 
da Santa Casa, que pela terceira 
vez tentou o cargo, ficou apenas 
com os votos de Orville Teixeira, 
Rosa Filippo (ambos do PSD) e Nei 
Carteiro (MDB). Pedrinho compõe 
a mesa administrativa com Arilson 
Santos como vice e Dani Dias, 2 vi-
ce-presidentes. Márcio Almeida será 
o primeiro secretário e Alexandra 
Protetora, segunda secretária.

Casa caindo
Com a sede do Legislativo lite-

ralmente afundando às margens do 
Rio Paraíba, Pedrinho deve assumir 
a presidência da Câmara diante do 

impasse: se re-
torna o projeto 
de restauração 
do antigo Pré-
dio da Direto-
ria Regional de 
Ensino – com 
o apelo histó-
rico de Guara-
tinguetá – para 

receber a Casa de Leis, ou inicia a 
construção de um novo e moderno 
espaço, numa área já pré-determina-
da pela Prefeitura. De acordo com a 
especulação política, uma prova de 
fogo para o vereador demonstrar seu 
timbre administrativo à população, 
visando suas futuras aspirações 
eleitorais...

Boa notícia
Com várias obras em anda-

mento por toda cidade, o prefeito 
Rominho compartilhou mais uma 
aquisição das muitas previstas para 

o ano que vem, 
o CEMP - Cen-
tro de Especia-
lidades Médicas 
de Piquete, que 
será instalado 
no Bairro São 
M i g u e l .  D e 
acordo com o 
Executivo,  o 

novo centro médico é um sonho de 
muitos moradores e uma necessi-
dade do município, que se tornou 
meta do atual governo para oferecer 
atendimento especializado na rede 
municipal de saúde.

Missão possível
O prefeito Thales Gabriel con-

cluiu na última semana o aguarda-
do Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores Públicos de Cruzeiro, 
passando a bola, quer dizer, a res-
ponsabilidade, 
ao presidente 
da Câmara de 
Cruzeiro, Jorge 
Currila. Neste 
pós-feriado, um 
clima de tensão 
tomou  con ta 
dos funcioná-
rios da Prefeitu-
ra, quando se ventilou a realização 
de audiência pública, consulta ao 
Sindicato da categoria e o pior, as 
bravatas do vereador Diego Miranda 
na tribuna da Casa, como se fosse 
doutor no assunto. Para muitos, 
esse imbróglio está ‘cheirando a 
enroleixon’...

Entrão refinado
Parece que o excesso de exposi-

ção do vereador de Cruzeiro, Diego 
Miranda, já está causando efeito 
contrário. Segundo a especulação 
política, ânsia em porco – pra ser 
mais claro. Disseram que ao mesmo 
tempo que ele paga de entendido na 

tribuna da Câmara, consegue por 
sua cara em qualquer movimento 
que reúna mais de meia dúzia de 
pessoas e, pior, só em evento alheio. 
Essa semana, parece que tentou 
‘roubar a cena’ até da manifestação 
bolsonarista às margens da Dutra. 
Pena que ele não tinha um caminhão 
para levar R$ 100 mil de multa...

Banco da Praça!
Os cientistas políticos da Praça 

Arnolfo de Azevedo, de Lorena, con-
cluíram: “se faltar dinheiro, aquele 
canastra que age pelos ‘esgotos do 
poder’ não elege mais vereador, 
muito menos soma votos para depu-
tados”. Perguntem ao Nicodemos!!!

E por falar em...
...esgoto – pelos rumores que 

chegam nas mais altas rodas polí-
ticas, tem ratazanas se estranhando 
nos dutos financeiros da munici-
palidade. Entre ratos criados e ca-
mundongos concentrados numa só 
queijaria, somente uma dedetização 
profunda e poderosa para sanar o 
sistema...

Mensagem cifrada
Aquela liderança em perspecti-

va, que poderá estar isolada a sua 
‘própria sorte’, quer dizer, ao seu 
próprio grupo nas eleições de 2024 
em Lorena, por incompatibilida-
de política. Ou seja, de um lado 
a rejeição é grande e tem muitos 
‘gargantas profundas’ agregados; 
no outro lado existe a intolerância 
por questões do passado não muito 
distante; em uma das laterais, o 
sobrinho do golpe financeiro do 
século já montou seu acampamento; 
na outra lateral, ninguém que tenha 
cacife eleitoral pra chegar em algum 
lugar. Resumo, ou é carreira solo 
ou abstenção de candidatura futura.

Profecia
Nem precisa chamar a famosa 

vidente Mãe Diná para prever que 
a partir de janeiro, os interesses 
dos componentes do Legislativo 
deverão ser um divisor de posicio-
namentos. Tem gente, ou melhor, 
políticos, apostando que o prefeito 
Antonio Mineiro não terá vida fácil 
em seu processo de reeleição à Pre-
feitura de Cachoeira. Aliás, muitos 
acham que nem será pela quantidade 
de ‘personalidades manjadas’ que 
andam frequentando livremente sua 
administração. Do ‘vale dos sem 
mandatos’, ouve-se o borbulho de 
nomes se agrupando como Aurélio 
da Farmácia e Torrada, Breno Anaya 
e Fernando Hummel. Voltando o 
foco para Câmara, tem vereador 
sonhando em ser, mas pelo andar 
da carruagem, ficará apenas no so-
nho, exceto um deles, com cacique 
para bom vice, mas numa chapa de 
oposição.

Rota 2024
O chefe de gabinete da Pre-

feitura de Silveiras, Zé Ritinha, 
deve decidir seu novo partido com 

vistas a proje-
tos futuros para 
c idade .  Com 
convite direto 
do governador 
eleito, Tarcísio 
de Freitas, para 
o Republicanos, 
e assediado por 
Kassab para o 

PSD, Ritinha recorre ao seu padri-
nho político, o prefeito Guilherme 
Carvalho, para decisão, já que talvez 
dispute a sucessão em 2024.

Não convidem para...
...a mesma picanha A mesa ad-

ministrativa da Câmara e o comando 
da Garagem, principalmente se o 
churrasco for para tratar respostas de 
indicações e a morosidade de vários 
serviços em Lorena!!!

Dario Costa

Ricardo Piorino

Miguel Sampaio

Pedro Sannini

Jorge Currila

Zé Ritinha e Tarcísio

Romulo
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Anônima, lista pede boicote a comerciantes e 
personalidades de Guará após vitória de Lula
Empresários, políticos e até líderes comunitários da cidade são citados em documento para
impedir consumo ligado a nomes que teriam predileção à campanha do PT; OAB repudia ataques

Protestos, paralisações, 
bloqueios de estradas. Parece 
que a eleição à Presidência, 
vencida por Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) no domingo 
(30), não deve sair do foco 
de discussões e ataques por 
um bom tempo. Uma lista 
anônima de boicote a diversos 
nomes de personalidades, 
empresários e estabeleci-
mentos comerciais de Guara-
tinguetá está circulando em 
redes sociais, incentivando 
o boicote a “petistas da cida-
de”. A mensagem vem sendo 
compartilhada no WhatsApp 
desde a segunda-feira (31), e 
foi repostada no Instagram 
por usuários que a receberam.

Na lista constam nomes 
ligados a setores diversos, 
incluindo políticos e líderes 
comunitários, além de micro-

Da Redação
Guaratinguetá

gado, afirmou ter recebido 
o mesmo conteúdo, mas que 
ele não deu importância por 
achar ser “algo sem relevân-
cia”, mas ficou espantado 
quando viu que em outras ci-
dades tem ocorrido o mesmo. 
“Não sei se pode prejudicar 
algum comerciante de fato, 
mas do modo como tudo 
está polarizado, é algo que 
passa a chamar atenção pois 
já vem sendo feito em outras 
regiões”.

A OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) da Subseção 
de Guaratinguetá e Cunha 
emitiu uma nota de repúdio, 
destacando as “agressões ver-
bais e criminosas, proferidas 
em desfavor da dignidade, 
decoro e honradez dos advo-
gados e advogadas que foram 
vítimas de crimes de diversas 
naturezas, com violação de 
princípios constitucionais 
de liberdade de expressão e 
opiniões, de procedimentos 

Centro comercial de Guará; comerciantes são vítimas de lista anônima para boicote contra voto em Lula

antidemocráticos, quanto à 
livre manifestação de suas 
convicções e ideias quanto às 
eleições para Presidência da 
República, em desrespeito a 
dispositivo normativo fede-
ral na esfera civil, como a lei 
geral de proteção de dados e 
na esfera criminal, quanto as 
leis penais”.

A OAB Guaratinguetá in-
formou que repudia com 
veemência todas as expres-
sões de desrespeito a todas 
as formas de violência contra 
advogados e advogadas, e que 
providências civis e penais 
estão sendo articuladas pela 
Comissão de Prerrogativas 
dos Advogados a Entidades 
Políticas, Ministério Público e 
Judiciário para apuração das 
responsabilidades e aplicação 
das penalidades impostas aos 
ofensores.

Até o fechamento desta 
matéria, a autoria da lista 
permanecia anônima.

empresários, proprietários de 
estabelecimentos comerciais 
da cidade e lideranças reli-
giosas. “Eu recebi essa lista 
de uma colega, que recebeu 

de uma terceira pessoa, que 
também recebeu de outra, 
ou seja, a lista está sendo 
divulgada em massa, mas não 
sei afirmar quem iniciou a di-

vulgação”, contou a advogada 
Lívia Pena, que recebeu o con-
teúdo na quinta-feira, dia 3.

Um morador, que pediu 
para não ter o nome divul-

Foto: Leandro Oliveira

Liberadas de atos pró-intervenção, estradas são normalizadas
Manifestantes bolsonaristas liberam rodovias após três dias de protestos; quartéis da RMVale são palco de ações

Depois de três dias de blo-
queios nas rodovias que cor-
tam a região, principalmente 
na rodovia Presidente Dutra, 
os manifestantes bolsonaris-
tas liberaram, na quinta-feira 
(3), a passagem nos trechos 
interditados depois de ações 
das polícias Rodoviária Fede-
ral e Militar.

No país foram mais de tre-
zentos bloqueios em rodovias 
federais e estaduais. Segundo 
o boletim mais recente da 
PRF, divulgado na manhã de 
sexta-feira (4), ainda há 15 
interdições em cinco estados.

Ainda na noite do último 
domingo (30), Jacareí foi a 
primeira cidade da região 
a registrar a manifestação, 
na altura do Km 161 da 
Dutra. Embora tenham sido 
dispersados, eles retornaram 
na manhã de segunda-feira 
(31). Caçapava no Km 130, 
Taubaté no Km 112, e nos 
Kms 157 e 149, em São 
José dos Campos, também 
registraram intervenção 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 pa-
ralisados. Guaratinguetá, no 
Km 60, no sentido São Paulo 
da via, também registrou 
interrupção. Ao menos duas 
ocorrências envolveram blo-

Andréa Moroni
RMVale

(31) que o governo adotasse 
imediatamente "todas as 
medidas necessárias e sufi-
cientes" para desobstruir as 
rodovias ocupadas por bolso-
naristas em protesto pelo re-
sultado das eleições. Depois, 
o STF formou maioria a favor 
da decisão do ministro.

São Paulo – Na manhã des-
ta terça-feira, o governador 
Rodrigo Garcia determinou 

Caminhoneiros fazem fila na Via Dutra durante bloqueio pró-intervenção; manifestantes são dispersados

às forças de segurança de 
São Paulo que atuassem para 
o imediato desbloqueio de 
rodovias paulistas. Além do 
governador, o secretário de 
Segurança Pública do Estado, 
general João Camilo Pires de 
Campos, a procuradora-geral 
do Estado, Inês Maria dos 
Santos Coimbra, e o procu-
rador-geral de Justiça de 
São Paulo, Mário Sarrubbo, 
estavam presentes em entre-
vista coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes.

Quartéis – Manifestantes 
bolsonaristas realizaram 
protestos, na manhã de quar-
ta-feira, em frente a quartéis 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Na região, houve o 
registro de protestos em São 
José dos Campos, Taubaté, 
Guaratinguetá, Caçapava e 
Lorena.

Alguns participantes le-
varam cartazes e fizeram 
pedidos antidemocráticos 
como intervenção militar, 
o que é proibido pela Cons-
tituição Federal. Os grupos 
vestiam camisas do Brasil e 
carregavam bandeiras. Eles 
chegaram a fechar trecho de 
ruas que foram ocupadas pela 
aglomeração, mas não houve 
prejuízos ao trânsito.

Em Guaratinguetá, militares 
da Escola de Especialistas de 
Aeronáutica chegaram a fazer 
um cerco de contenção em 
volta da escola, para evitar a 
aproximação dos manifestan-
tes até a sede da instituição.

queio com pneus em chamas.
Em Aparecida, um grupo de 

manifestantes ateou fogo em 
pneus e fechou a Rodovia no 
sentido Rio de Janeiro, na al-
tura do Km 70, próximo a um 
dos principais acessos à cida-
de. Houve congestionamento 
e o Corpo de Bombeiros foi 
acionado para desobstruir a 
via. Quem seguia no sentido 
contrário foi afetado com a 
fumaça escura da pista opos-
ta, e o tráfego no sentido São 
Paulo também ficou lento.

Em Canas, no Km 46, a situ-
ação foi controlada ainda no 
início da noite de segunda-fei-
ra (31). Os bloqueios em São 
José dos Campos, Caçapava 
e Pindamonhangaba conti-
nuaram até quarta-feira (2), 
feriado de Finados.

Ainda na noite de quarta-
-feira, o presidente Jair Bolso-
naro (PL) publicou um vídeo 
em suas redes sociais em que 
pede a seus apoiadores para 
liberarem as rodovias que 
estão obstruídas. “Quero fazer 
um apelo a você, desobstrua 
as rodovias, isso daí não faz 
parte, no meu entender, des-
sas manifestações legítimas. 
Não vamos perder, nós aqui, 
essa nossa legitimidade”, 
afirmou. “Proteste de outra 
forma, em outros locais, que 
isso é muito bem-vindo, faz 
parte da nossa democracia”.

Essa foi a segunda decla-
ração feita por Bolsonaro. O 
primeiro discurso após ser 
derrotado nas eleições do 
último dia 30, frustrou quem 

esperava que o mandatário 
pedisse explicitamente a 
desmobilização de bloqueios 
de rodovias, feitos por apoia-
dores que contestam sem 
provas o resultado das urnas 
e pedem intervenção militar.

Na ocasião, o mandatário 
tinha dito que o movimento 
é “fruto de indignação e sen-
timento de injustiça de como 
se deu o processo eleitoral” 

– respaldando o movimento 
golpista. Em seguida, disse, 
porém, que os métodos de 
seus apoiadores “não podem 
ser os da esquerda” e nem 
incluir o cerceamento do 
direito de ir e vir.

O ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) e presiden-
te do Tribunal Superior Elei-
toral, Alexandre de Moraes, 
determinou na segunda-feira 

Afetada por bloqueios na Dutra, coleta de lixo volta a atender em Pinda
Bloqueios bolsonaristas deixam cidade sem o serviço por até dois dias; moradores foram às redes sociais questionar atos

Pindamonhangaba registrou 
problemas no serviço de coleta 
de lixo após manifestantes 
bolsonaristas bloquearem 
rodovias da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) no início 
desta semana. A paralisação no 
atendimento público ocorreu 
na terça-feira (1).

O serviço de coleta precisou 
ser suspenso, segundo a Pre-
feitura, porque a empresa res-
ponsável pelo atendimento, a 
Renovar, estava impossibilitada 
de descarregar os caminhões 
no aterro na cidade vizinha, 
Tremembé, devido aos blo-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

queios das estradas. No comu-
nicado, a administração pública 
solicitou que os moradores 
compreendessem a situação 
e não colocassem lixo na rua 
para evitar acúmulo e atração 
de animais. 

Moradores chegaram a recla-
mar nas redes sociais devido 
a paralisação do atendimento. 
“Tudo por conta de gente 
desordeira e desocupada que 
não respeita a democracia”, 
escreveu uma internauta.

Após o comunicado de pa-
ralisação do serviço público, 
a gestão municipal conseguiu 
normalizar o atendimento na 
manhã desta quinta-feira, dia 3. 
Os caminhões de coleta de lixo 
conseguiram descarregar os 
dejetos em Tremembé e reto-Lixeira no Centro de Pinda; coleta volta após ser afetada por bloqueio

Foto: Bruna Silva

maram as atividades, conforme 
o cronograma de assistência.

Os bloqueios bolsonaristas 
começaram ainda no domin-
go (30), após a confirmação 
da eleição de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) como presiden-
te do país. Os movimentos 
ganharam força na RMVale 
na manhã de segunda-fei-
ra (31). Pindamonhangaba, 
Aparecida, Guaratinguetá, 
Canas, Caçapava, São José dos 
Campos e Taubaté registra-
ram bloqueios em trechos da 
rodovia Presidente Dutra. Os 
manifestantes pediam por um 
golpe militar, além da prisão 
do ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal), Alexandre de 
Moraes. Apesar dos pedidos, as 
vias de todo o país passaram 

a ser desobstruídas conforme 
determinação das autoridades. 
Segundo levantamento da PRF 
(Polícia Rodoviária Federal), 
não há mais nenhum manifes-
tante impedindo o trânsito em 
rodovias da RMVale.
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CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

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

À espera de CDHU, Prefeitura de Silveiras 
dá início à ampliação de rede de esgoto 
Obra deve garantir oitenta novas casas populares; melhoria recebe investimento municipal de R$ 300 mil

Buscando viabilizar a cons-
trução de oitenta moradias 
populares em Silveiras, a Pre-
feitura iniciou no último fim de 
semana a implantação de um 
sistema de rede de esgoto em 
uma área próxima à entrada 
do município. A medida atende 
a uma exigência do Governo 
do Estado para que a cidade 
seja contemplada com um 
novo conjunto habitacional. 

Iniciada na última sexta-fei-
ra (28), a obra de instalação do 
sistema de esgoto na avenida 
Ciro Moreira de Andrade, que 
fica próxima ao portal de 
entrada da cidade, conta com 
um investimento municipal de 
aproximadamente R$ 300 mil.  

Com cerca de seiscentos 
metros de extensão, a rede 
de tubulação de esgoto é im-
plantada pelos funcionários 
da empresa Sanevale Serviço 
Básicos LTDA, sediada em São 
José dos Campos, vencedora 

Da Redação
Silveiras

do processo licitatório aberto 
pela Prefeitura no fim do 
primeiro semestre deste ano. 
A expectativa é que o serviço 
seja concluído em até dois 
meses. 

A melhoria deve garantir 
que uma área de cerca de 20 
mil m², que fica às margens da 
Rodovia dos Tropeiros, passe 
a ser atendida pelo sistema de 
saneamento básico. Apesar de 
atualmente contar com apenas 
dez famílias instaladas, o tre-
cho deverá em breve receber 
oitenta moradias populares 
por meio da CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano). Em 
tratativas com a atual gestão 
municipal desde 2016, a em-
presa estadual solicitou que o 
ponto fosse contemplado pela 
rede coleta de esgoto para 
que estivesse apto a abrigar 
o empreendimento e os novos 
moradores. De acordo com o 
Executivo, a CDHU confirmou 
recentemente que está em 
fase de elaboração o edital 
de licitação que será aberto Obras para adequação da rede de esgoto, na entrada de Silveiras; investimento de quase R$ 300 mil

Foto: Reprodução PMS

para a seleção da empresa que 
construirá as casas populares. 

Para garantir o avanço das 
negociações com o Estado em 
2018, a gestão do prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
foi obrigada a devolver R$275 
mil ao Governo Federal, ato 
exigido pela CGU (Controla-
doria Geral da União) devido 
o ex-prefeito Edson Mota (PL) 
ser acusado de descumprir os 
termos de um convênio fede-
ral para a construção de um 
Centro de Eventos Culturais 
e Turísticos na mesma área. 
A devolução foi exigida após 
a CGU constatar que uma lei 
municipal de 2004 garantia 
que o terreno, escolhido por 
Mota em 2015, poderia abri-
gar apenas casas populares. 
Assim, o órgão determinou 
que o Município devolvesse o 
recurso federal que havia sido 
liberado para a implantação 
do Centro de Eventos, que 
chegou a ter sua obra iniciada, 
porém, interrompida devido 
ao desrespeito à destinação 
legal da área.

EDP é a primeira empresa de energia do Brasil a
inserir os clientes no sistema de Cadastro Positivo
Contas pagas em dia podem ajudar clientes a obter crédito; expectativa é que sistema deve atender 21,5% dos registros

Distribuidora de energia elé-
trica de parte dos municípios 
paulistas, a EDP é a primeira 
empresa do setor elétrico do 
país a inserir os nomes dos 
clientes no Cadastro Positivo. 
Com a iniciativa, 21,5% dos 
clientes da concessionária, 
que ainda não integravam 
esse cadastro, passaram a ser 
visíveis no mercado de crédito. 

Essa inclusão no Cadastro 
Positivo permite que os clien-
tes adimplentes tenham novas 
possibilidades de compras e 
sejam vistos pelo sistema de 
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crédito do país.  A EDP está 
em conformidade com a Lei do 
Cadastro Positivo e comparti-
lha com os birôs de crédito o 
histórico de pagamento dos 
clientes. 

Para Wagner Ferreira, dire-
tor Institucional e Jurídico da 
Abradee (Associação Brasileira 
de Distribuidores de Energia 
Elétrica), “a inclusão desses 
consumidores no sistema de 
crédito, a partir do cadastro 
positivo, beneficia toda a socie-
dade e gera prosperidade para 
a vida das pessoas e negócios, 
favorecendo principalmente 
a população que não está no 
olhar das instituições de cré-
dito do país. O consumidor de 

energia passa a ter um vínculo 
fundamental da sua cidadania 
a partir da sua relação com a 
distribuidora de energia”.

A ANBC (Associação Nacio-
nal dos Bureaus de Crédito), 
entidade que representa os 
gestores do banco de dados 
do Cadastro Positivo, destacou 
o pioneirismo da EDP como 
fonte do Cadastro Positivo no 
setor de energia e sua função 
social de inclusão financeira.

Cadastro Positivo – O sis-
tema é a base de dados com 
informações relativas a cré-
dito e obrigações financeiras 
quitadas ou em andamento, 
por pessoas físicas e jurídicas. 
Foi instituído por lei federal 

em 2011 e sofreu algumas 
alterações em 2019, tornan-
do a inserção automática 
dos clientes adimplentes no 
Cadastro Positivo. 

O cadastro reúne o histórico 
de crédito do consumidor e de 
empresas como financiamen-
tos, cartões de crédito, emprés-
timos em bancos, comércio ou 
contas de telefone, luz e água. 
O Cadastro Positivo permite 
que o consumidor seja iden-
tificado como bom pagador 
(mesmo que ele não tenha 
renda comprovada) e consiga 
a possibilidade de novos cré-
ditos com menores juros nos 
empréstimos e financiamentos. 

Desde julho de 2019, o mo-

delo de adesão automática ao 
Cadastro Positivo favoreceu 
22,1 milhões de pessoas. Esse 
número tende a aumentar com 
a entrada dos setores de ener-
gia, saneamento e gás.

Tarifas mais altas – Desde 
23 de outubro, a conta de luz 
está mais cara em 19 cidades 
do Vale do Paraíba. O reajuste 
de 2,07% para residências foi 
aplicado nos municípios aten-
didos pela EDP.

O reajuste foi autorizado 
pela Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica). Segundo 
a entidade, os fatores que mais 
impactaram o aumento foram 
os custos com os encargos se-
toriais e os custos de operação.

Para os consumidores com 
rede de alta tensão, como 
empresas e indústrias, a alta 
foi de 20,04%.
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Comércio da região promete aquecer 
dados de contratações para o final do ano
Pinda, Guará e Cruzeiro estão entre cidades com perspectivas de crescimento nas vendas e contratações

De acordo com um levan-
tamento feito pela CNDL 
(Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas) e pelo 
SPC (Serviço de Proteção de 
Crédito), em parceria com o 
Sebrae, 94,7 mil vagas tem-
porárias devem ser abertas 
no final do ano devido a Black 
Friday e ao Natal, número 
menor em relação ao ano 
passado, quando a projeção 
foi de 105.723 vagas.

Mas o menor número de 
contratações temporárias esse 
ano em relação a 2021 pode 
ser pela queda de demissões. 
A pesquisa aponta que 87% 
das empresas não demitiram 
nenhum funcionário nos últi-
mos 3 meses.

As vagas que as empresas 
estão mais buscando são para 
vendedor (29%), ajudante 
(24%) e balconista (16%). 
Mulheres também são as pre-
feridas a serem contratadas 
em relação aos homens, com 
25% e 17% respectivamente. 
A maioria das empresas (55%) 
afirma que não se importam 
com o gênero dos profissio-
nais. Pelo menos 61% das em-
presas destacam que preferem 
contratar jovens com idade 
entre 16 e 34 anos.

Andréa Moroni
RMVale

São Paulo – O varejo pau-
lista deve encerrar o último 
trimestre do ano com a gera-
ção de cerca de 47,5 mil pos-
tos de trabalho com carteira 
assinada, de acordo a Pesp 
(Pesquisa de Emprego no 
Estado de São Paulo), índice 
da Fecomercio-SP (Federação 

Movimentação de consumidores no comérciuo de Guaratinguetá; cidades esperam por novas contratações

de 19%”, afirmou Antônio Co-
zzi, presidente do Sincomercio.

Guaratinguetá – Em pes-
quisa realizada pela Aceg 
– Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá 
junto ao comércio local, 32% 
dos lojistas afirmaram ter 
intenção de contratar funcio-
nários temporários para as 
vendas de final de ano, já 52% 
dos entrevistados disseram 
não ter intenção de contratar. 
Quanto as vendas neste final 
de ano, 96% dos comerciantes 
esperam aumento em relação 
à 2021. Apenas 4% disseram 
não esperar aumento. A pes-
quisa entrevistou represen-
tantes do comércio varejista e 
prestadores de serviço.

Em Cruzeiro, o Sindicato do 
Comércio prevê que haverá 
contratações temporárias por 
alguns comerciantes. “Estamos 
com uma expectativa boa para 
esse ano em relação ao passa-
do. Apesar de não ser o ideal, 
como era antes da pandemia, 
deve haver mais contratações 
do que no ano passado”, in-
formou Charles Fernandes, 
presidente do Sincomércio.  

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, o Sindicato 
do Comércio de Lorena não 
soube informar as expectativas 
para o período e revelou não 
ter levantamento quanto a 
possibilidade de contratações.

do Comércio de Bens Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo). Se confirmados estes 
números, a criação de vagas 
será semelhante a registrada 
no mesmo período de 2021, 
quando o segmento gerou 
47.472 empregos celetistas 
no Estado.

RMVale – O comércio de São 
José dos Campos planeja abrir 
um bom volume de empregos 
temporários para o Natal de 
2022. Isso é o que revela a 
mais recente pesquisa da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de São José dos Campos, feita 
em parceria com a Univer-

sidade de Taubaté por meio 
do Nupes (Núcleo Pesquisa 
Econômico-Sociais).

Segundo o levantamento, 
58% das lojas da cidade pre-
tendem contratar mão de obra 
temporária para reforçar suas 
equipes para as vendas de Na-
tal, com 79,6% prevendo abrir 
até três vagas. Frente a 2021, 
a expectativa de geração de 
empregos teve um crescimento 
de 30% este ano.

A previsão de vagas tempo-
rárias tem como base a expec-
tativa positiva do comércio de 
São José dos Campos para o 
Natal, apontada pela pesquisa 
ACI/Unitau.

Segundo o levantamento, 
80% dos lojistas da cidade es-
tão otimistas frente às vendas 
de Natal este ano, com 37% 
prevendo reforçar estoques 
além do volume registrado 
em 2021.

Pindamonhangaba – A ci-
dade estima um acréscimo 
significativo nas contratações 
temporárias. Segundo o Sindi-
cato do Comércio, a abertura 
de novos pontos comerciais e 
a expectativa de crescimento 
nas vendas impulsionam as 
contratações. “Com inflação e 
desemprego em queda e núme-
ro de empregos com carteira 
assinada crescendo, estamos 
estimando um crescimento nas 
vendas do comércio em torno 
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Gerdau investe R$ 700 milhões e moderniza operações em Pinda
Empresa aposta no desenvolvimento sustentável e deve manter modernização pelos próximos três anos na unidade

A empresa Gerdau anun-
ciou o processo de moder-
nização das operações es-
peciais em Pindamonhan-
gaba. Ao todo, foram inves-
tidos R$700 milhões com 
a implantação de um novo 
lingotamento contínuo. A 
expectativa é que as medi-
das de adoção tecnológicas 
prossigam pelos próximos 
três anos, com foco na sus-
tentabilidade.

De acordo com os respon-
sáveis, com o auxílio deste 
equipamento, a empresa 
fortalece a segurança, qua-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

lidade e competitividade. O 
grupo deve prosseguir com 
os investimentos tecnoló-
gicos buscando atender as 
demandas do mercado, além 
de acompanhar o processo 
evolutivo na transformação 
digital da indústria. 

“Esse movimento no seg-
mento de aços especiais é 
resultado da preparação da 
Gerdau para um novo ciclo 
de crescimento futuro com 
foco nas Américas”, assegu-
rou o diretor executivo da 
Gerdau, Gustavo Werneck. 

A confiança empresarial 
se dá no crescimento do 
setor automobilístico, um 
dos principais clientes do 
grupo, e que em setembro 

Sistema de produção da Gerdau, que amplia investimento de R$ 700 milhões para a unidade de Pinda

viu o mercado expandir em 
19%, se comparado com o 
mesmo período de 2021. 
O levantamento é da Fena-
brave (Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores).

O vice-presidente de Aços 
Especiais da Gerdau no Bra-
sil, Rubens Pereira, apontou 
que com a modernização a 
usina de Pindamonhangaba 
estará alinhada aos conceitos 
de indústria 4.0, além de 
aumentar a competitividade 
da empresa no segmento. 
Ele demonstrou otimismo 
ao enfatizar que o setor au-
tomotivo brasileiro deve re-
cuperar o ritmo de produção 
nos médios e longos prazos.

Polícia prende homem que matou e arrancou o pênis do namorado da ex-mulher
Assassino invade moradia onde vítima dormia, atacou rapaz e é flagrado com a jovem na Avenida da Praia, em Caraguá 

Um crime bárbaro chocou 
os moradores de Caraguatatu-
ba nesta semana. Um homem 
de 39 anos foi morto a paula-
das e teve o pênis arrancado 
após tentar defender sua 

Da Redação
Caraguatatuba

namorada do ex-marido, na 
madrugada da segunda-feira, 
dia 31. 

De acordo com a Polícia 
Civil, uma moradora do bair-
ro Perequê Mirim estava em 
casa acompanhada do com-
panheiro quando por volta 
das 4h seu ex-marido, de 27 
anos, invadiu o imóvel. Incon-

formado com o término do 
relacionamento, o criminoso, 
armado com uma faca e um 
porrete de madeira, começou 
a agredir o casal. 

Atingindo por diversos 
golpes de ambas as armas, o 
namorado morreu no local. 
Não satisfeito, o assassino cor-
tou o órgão genital da vítima. 

Na sequência, o criminoso 
obrigou a ex-mulher a subir 
em sua bicicleta. Percebendo 
a movimentação estranha, 
vizinhos acionaram a Polícia 
Militar e relataram que o 
sequestrador havia fugido 
com a vítima sentido bairro 
Rio de Ouro. Poucos minutos 
depois, uma equipe da PM 

localizou o assassino e a víti-
ma na ciclovia da tradicional 
avenida Doutor Arthur Costa 
Filho, popularmente conhe-
cida como Avenida da Praia, 
que fica na região central do 
município.

Os PM’s conseguiram deter 
o acusado e libertar a mulher. 
Com ferimentos no rosto, 

a mulher foi encaminhada 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Centro, 
onde foi atendida e libera-
da. O criminoso foi levado à 
Delegacia de Caraguatatuba, 
onde permanece à disposição 
da Justiça. Ele responderá 
por homicídio qualificado e 
lesão corporal.
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Saiba como contribuir mais
com o Saneamento Básico
Águas Piquete orienta população sobre a importância da mudança de hábitos diários

O saneamento básico é 
de suma importância para 
a vida humana, pois auxilia 
no controle de diversas do-
enças prejudiciais à saúde 
por meio de um conjunto 
de medidas que melhoram 
a vida do cidadão. Entretan-
to, boa parte da população 
ainda não pratica atitudes 
sustentáveis, o que acaba 
comprometendo o meio 
ambiente e a sociedade.

É importante que a cons-
cientização comece primeiro 
dentro de casa. Uma das 
questões que os munícipes 
podem contribuir é no des-
perdício de água, geralmente 
causado por descuidos. De 
acordo com o Instituto Trata 
Brasil são desperdiçados 
cerca de 39,2% de toda a 

Da Redação
Piquete

água tratada em território 
nacional. Todo recurso per-
dido poderia ser suficiente 
para abastecer mais de 63 
milhões de brasileiros dentro 
de um ano.

O diretor da Águas Pique-
te, que pertence ao Grupo 
Iguá, Mateus Banaco, ressalta 
a importância da mobilização 
social com relação a atitudes 
sustentáveis no dia a dia. 
“A conscientização começa 
dentro de casa por meio de 
atitudes simples como des-
ligar chuveiros e torneiras 
enquanto ensaboa, dar pre-
ferência ao uso de vassouras 
e baldes ao limpar o quintal, 
calçada e o carro, entre ou-
tros. Ações como essa fazem 
uma enorme diferença para 
o meio ambiente”, disse Ba-
naco.

Outras formas de contri-
buir com o saneamento do 

município são a preservação 
dos mananciais e rios, além 
da conservação de matas 
ciliares que asseguram a 
qualidade da água, filtram as 
impurezas e ainda protegem 
a fauna.

“Cidadãos podem também 

atuar de forma participativa 
com o desenvolvimento da 
cidade, marcando presença 
em projetos socioambientais, 
participando de auditorias 
públicas, realizando denún-
cias de ilegalidades e suge-
rindo possíveis melhorias”, 

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 LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS OBRAS
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 23/11/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 23/11/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 07/11/2022 
OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 04/11/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
Convite n° 012/2022 - Edital nº 111/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 
186/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E 
RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE CACHOEIRA PAULISTA, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 11 de novembro de 2022  
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) – recebimento 
dos envelopes 
10:00 horas (horário de Brasília) – abertura dos envelopes 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, 
nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. 
Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-
000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 
/ 12 3186 6010.  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, em caráter 
emergencial, MÉDICO PSIQUIATRA, com carga horária de 15hs semanais e valor da hora 
de R$ 76,87. Os interessados deverão protocolar junto ao setor de Protocolo, situado à Av 
Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria SP, no prazo de 04/11 a 11/11/2022, das 9:00 às 16:00, 
os seguintes documentos: Curriculum, comprovante de residência, cópia de RG, cópia do 
CRM, cópia do título de especialização e número de telefone atual. Maiores informações
pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - PROCESSO 558/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 
medicamentos da Atenção Básica, que do dia 04 de novembro de 2022 a 12 de dezembro 
de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A 
Abertura das Propostas acontecerá no dia 12 de dezembro de 2022 às 08:05h (Horário de
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo 
dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 PROCESSO 563/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de canetas de alta rotação 
para atender aos Centros de Especialidades Odontológicas I, II e ESFs, de forma única, 
que do dia 03 de Novembro de 2022 a 05 de Dezembro de 2022 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no 
dia 05 de dezembro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - PROCESSO 562/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de uma caminhonete 
nova (zero km) para atendimento às necessidades do município, que do dia 04 de 
Novembro de 2022 a 07 de Dezembro de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 
07 de dezembro de 2022 às 09:00h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PE Nº 42/2022 - PROC. Nº 433/2022
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 Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de material de consumo 
para o Laboratório de Análises Clínicas pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a 
contratação das empresas vencedoras, com a emissão do Contrato:
Empresa: DIAG SUL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.288.017/0001-00
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 13, 16, 18.
Valor Total: R$ 104.641,83 (cento e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta 
e três centavos).
Empresa: DECIO CAMARGO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA 
EPP - CNPJ: 00.691.555/0001-27
Vencedora dos itens: 04, 12, 14.
Valor Total: R$ 16.999,60 (dezesseis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta 
centavos).
Empresa: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA - CNPJ: 25.067.657/0001-05
Vencedora do item: 05
Valor Total: R$ 85.356,94 (oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa 
e quatro centavos).
Empresa: SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME - CNPJ: 13.839.148/0001-66
Vencedora dos itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17.
Valor Total: R$ 412.705,49 (quatrocentos e doze mil, setecentos e cinco reais e quarenta 
e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 - PROC. Nº 529/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para cessão de uso de solução tecnológica de gestão educacional em 
plataforma web, contemplando software de gestão e portal de educação pelo período de 
12 meses. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.
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Foto: Arquivo Atos

Moradores reclamam dos postos de saúde 
fechados no feriado prolongado em Lorena
Saúde garante que vai melhorar logística de atendimento, e que pacientes não ficarão desamparados

Moradores de Lorena ques-
tionaram a Prefeitura sobre 
o fechamento dos postos de 
saúde durante o feriado pro-
longado de Finados. De acordo 
com relatos de pacientes, os 
ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família) fecharam no último 
dia 28 e só voltaram a reabrir 
na quinta-feira, dia 3. A Saúde 
garantiu que o serviço ficou 
interrompido por dois dias e 
que debate a possibilidade de 
um novo planejamento.

Morador da Vila Rica, Mau-
rício Castro levou o questiona-
mento durante a transmissão 
do programa Atos no Rádio, 
questionando o motivo que 
levou a gestão atual a fechar 
os postos nesses dias. Segundo 
ele, a população sofre com fal-
ta de respeito, falta de remédio 
e médicos. “Posto de Saúde 

Andréa Moroni
RMVale

no feriado, é feito um remane-
jamento para que as pessoas 
não deixem de ser atendidas. 
Nesse feriado de Finados, se 
alguém teve problemas com 

ESF da Vila dos Comerciários; atendimento nas unidades deve ser debatido com focos em novos feriados

a remarcação da consulta 
deve procurar a secretaria de 
Saúde, que nós vamos resolver 
o problema”.

Para os próximos feriados, 
dos próximos dia 14 (ani-
versário de Lorena) e dia 15 
(Proclamação da República), 
que também serão prolon-
gados devido ao aniversário 
da cidade (14), o secretário 
informou que as UBS e os 
postinhos estarão fechados, 
mas o transporte vai funcionar 
e as emergências devem ser 
encaminhadas para o Pronto 
Socorro. “Nós estamos alinhan-
do com nosso administrativo 
um novo sistema de atendi-
mento, principalmente para os 
feriados e pontos facultativos, 
já que também teremos a 
Copa do Mundo pela frente. 
Nossa intenção é melhorar a 
logística e a comunicação com 
os munícipes para facilitar os 
atendimentos e o fornecimen-
to de medicamentos”.

Transtornos financeiros e serviços essenciais 
lideram reclamações no Procon de Caraguá
Mais de seiscentos procedimentos são efetuados e mais de mil atendimentos somente em setembro

Um levantamento realiza-
do pelo Procon (Programa 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor) de Caraguatatuba 
apontou, em setembro, 643 
procedimentos formalizados 
dos 1,3 mil atendimentos. O 
mês foi marcado por recla-
mações de uso indevido de 
dados bancários e cartões de 
crédito por terceiros, além 
de fraude em pix.

Ao menos 719 registros 
envolveram orientações 
e encaminhamentos para 
outros órgãos. O relatório 
da instituição contou com 
queixas relacionadas a va-

Bruna Silva
Caraguatatuba

lores cobrados pela conces-
sionária de energia elétrica 
na fatura do morador, dife-
rentes do consumo médio da 
residência.

Ainda em setembro, foram 
registradas aproximada-
mente trezentas consultas 
simples, assim como nove 
atendimentos preliminares. 
Entre os serviços prestados 
à população também estão 
acordo, reclamações e cadas-
tro de Nota Fiscal Paulista. 
Conforme o Procon, mais de 
cem audiências foram mar-

Atendimento no Procon de Caraguá; relatório destaca reclamações em serviços financeiros e essenciais

Foto: Reprodução Procon

cadas no mesmo período, 
em 18, os fornecedores não 
compareceram na mediação 
de conflitos.

Para efetuar a queixa, o 
consumidor deve compare-
cer à sede do órgão pesso-
almente ou por terceiros, 
desde que apresentem uma 
procuração. É necessário 
apresentar CPF, RG e a docu-
mentação que corresponde 
a reclamação, como nota fis-
cal, ordem de serviço ou até 
mesmo o comprovante de 
pagamento. O apontamento 
pode ser feito também pelo 
meio digital, através do apli-
cativo Caraguatatuba 156. 

O atendimento presencial 
ao público é feito de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 
às 16h30, na avenida Frei 
Pacífico Wagner, nº 908, 
no Centro.

não pode ser fechado porque 
a saúde não espera”.

Outra ouvinte, Dorinha Reis, 
também se manifestou. “Posto 
médico e UBS não deveriam 
emendar feriado. Muitos têm 
consulta marcada e o médico 
não aparece”. Opinião reforça-
da por Jorge da Silva, “saúde é 
serviço de emergência, igual a 
garagem e segurança munici-
pal”, frisou.

Prefeitura – O secretário de 
Saúde de Lorena, Adaílton José 
Pinto, explicou que o feriado 
do dia do Servidor Público, 
comemorado no último dia 
28 (sexta-feira) foi transferido 
para segunda-feira (31) e, na 
terça-feira (1), foi decretado 
ponto facultativo. “Na segun-
da-feira, nossas UBS (Unidade 
Básica de Saúde) funcionaram 
normalmente, apesar do fe-
riado. Na terça-feira, que foi 
ponto facultativo, o transpor-
te (de pacientes) funcionou 
normalmente, mas os postos 

fecharam. Mas os casos de ur-
gência e emergência são aten-
didos pelo Pronto Socorro”.

Adailton ressaltou que nos 
feriados, a parte administrati-

va da saúde não funciona, mas 
que o serviço de transporte de 
pacientes não é interrompido. 
“Quanto às consultas nos 
postos, que ficam fechados 
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Santa Casa de Lorena assina convênio 
para excelência no atendimento ao idoso
Objetivo é implantar práticas para oferecer serviço; selo do Estado destaca entidades de melhor trabalho

A Santa Casa de Lorena 
assinou, no final do mês de 
outubro, o termo de adesão 
para obter o selo do “Amigo 
do Idoso”. A assinatura acon-
teceu na secretaria Estadual 
de Saúde, em São Paulo. Es-
tiveram presentes no evento 
o superintendente geral da 
Santa Casa, Dario Costa, a 
coordenadora da Saúde do 
Idoso, Cláudia Filó, e a médica 
técnica da secretaria Estadual 
de Saúde, Cristina Vilar.

O Selo do Amigo do Idoso, 
criado pelo governo do Estado 
em 2012, estabelece regras e 
práticas para um atendimen-
to adequado direcionado à 
população idosa. Tem como 
objetivo certificar hospitais 

Andréa Moroni
Lorena

que seguem um protocolo de 
atendimento exclusivo para 
os idosos. Já que estabelece 
um alto padrão de qualidade, 
o selo é concedido para um 
número reduzido de institui-
ções de saúde do estado.

Este é o primeiro passo 
para obtenção do certificado 
concedido para instituições de 
saúde com sistemas e critérios 
de excelência no atendimento 
à população idosa, o que inclui 
diversas ações de promoção 
de saúde para a faixa etária. 
“A obtenção deste certificado 
é um passo muito importante 
para a nossa Santa Casa, visto 
o aumento da população idosa 
nos últimos anos graças a 
elevação da expectativa de 
vida”, afirmou Costa.

Para receber o selo do Es-
tado é preciso implantar um 
comitê gestor local do projeto; O superintendente geral da Santa Casa, Dario, Costa e a coordenadora da Saúde do Idoso, Cláudia Filó

obter um diagnóstico com 
os idosos que frequentam o 
hospital, seus cuidadores e 
profissionais; fazer um inven-
tário das ações já realizadas 
pelo hospital, com foco nos 
idosos; inserir as ações volta-
das ao idoso no plano/plane-
jamento do hospital; elaborar 
plano de acessibilidade com 
foco nas necessidades dos 
idosos; elaborar estratégia 
de educação permanente 
em envelhecimento e saúde 
do idoso para toda a equipe; 
identificar e incluir as neces-
sidades dos idosos nas ações 
de humanização.

Após o cumprimento dessas 
ações, o hospital recebe o selo 
inicial, que é fundamental 
para demonstrar e desenvol-
ver o melhor atendimento 
aos idosos no ambiente hos-
pitalar.

Silveiras realiza o 5º Festival da Içá neste fim de semana
Evento é nova aposta para aquecer economia e fortalecer turismo; programação tem shows, concurso e outras atrações

Para atrair amantes da gas-
tronomia regional, a Prefeitu-
ra de Silveiras promove neste 
fim de semana o 5º Festival 
da Içá. Além da comercializa-
ção de diversos pratos com 
a iguaria, o evento contará 
com apresentações musicais, 
palestras, aula de culinária e 
concursos.

De acordo com a secre-
taria de Cultura e Turismo 
de Silveiras, o festival será 
realizado hoje e amanhã no 
Rancho do Tropeiro, que fica 
na praça Tenente Anacleto 

Da Redação
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Ferreira Pinto, no Centro. 
Com entrada gratuita, o even-
to nos dois dias começará às 
10h, terminando hoje às 21h 
e amanhã às 16h.

A festa contará com nove 
barracas que venderão pra-
tos doces e salgados, que te-
rão a fêmea da formiga saú-
va, popularmente conhecida 
como içá, como ingrediente 
especial. Segundo a atual ges-
tão municipal, o carro-chefe 
do evento é a farofa de içá. 

Criado em 2017, o festival 
é uma das apostas do pre-
feito Guilherme Carvalho 
(PSDB) para aquecer a eco-
nomia do município, atrair 
turistas e divulgar a cultura 

Foto: Reprodução

Tenda cheia na última edição do Festival da Içá, em Silveiras; evento volta com sabor da iguaria, neste sábado

e os costumes silveirenses. 
“Estamos nos empenhando 
muito para realizar um even-
to melhor a cada ano. Con-
vidamos todos os moradores 
da região a vir prestigiar o 
5º Festival da Içá, que terá 
muita comida boa, ótimas 
apresentações musicais, 
concurso da melhor farofa 
de içá, aula de culinária 
com chefes (de cozinha) e 
palestras sobre a história 
de Silveiras e a influência 
indígena na cozinha caipira”. 

A programação completa 
do 5º Festival da Içá pode 
ser conferida na página 
oficial da Prefeitura de Sil-
veiras no Facebook.


