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Aprovada, Lorena reajusta 
salários para os servidores
Após ajustes de última hora para atender 100% do funcionalismo, Ballerini sanciona medida

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) sancionou a lei com-
plementar para a readequação 
salarial dos servidores públi-
cos municipais. A Câmara de 
Lorena aprovou a proposta 

por unanimidade. O texto pas-
sou por duas votações, após 
alterações realizadas pelo 
Executivo, solicitadas por vere-
adores. Segundo o presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho 

(PSD), o projeto enviado pelo 
prefeito atendia cerca de 90% 
do funcionalismo, mas passou 
por alterações pelas mãos do 
próprio Executivo, após pedi-
dos de vereadores. O novo texto 

foi atualizado para atender os 
10% restantes. “Nós recebemos 
algumas categorias na Câmara 
que pleiteavam um reajuste 
maior, como os agentes de 
trânsito, guarda civil, guarda 

civil classe 2, salva-vidas e 
professores. Nós enviamos 
esses pedidos ao prefeito para 
que todas as categorias fossem 
atendidas”.
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Oitava no estado, 
Pinda exporta 
US$ 180 milhões 
no último mês
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Pindamonhangaba come-
morou, mais uma vez, dados 
positivos nas exportações. 
No último mês, a cidade con-
tabilizou US$ 188 milhões 
exportados, dado que coloca o 
município como o oitavo que 
mais exporta no estado de São 
Paulo. O índice foi divulgado, 
recentemente, pelo Ministério 
da Economia, com base no 
levantamento realizado pelo 
Comex Stat.

Foto: Arquivo Atos

Ônibus da Oceano, empresa responsável pelo transporte de Guará

Guará libera 
subvenção 
econômica 
para o TUG

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade a 
autorização ao Executivo para 
a concessão de subvenção eco-
nômica para subsídio tarifário 
do transporte coletivo urbano 
do município.
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Polícia conclui investigação 
sobre pirâmide financeira 
do grupo Samuel Fradique

O Seccold (Setor Especializa-
do no Combate à Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro), da 
Delegacia Seccional de Guara-
tinguetá, concluiu a investiga-
ção criminal envolvendo um 
suposto esquema de pirâmide 
financeira desenvolvido pelo 
grupo SFO Holding, de Lore-
na. A investigação teve início 

em 2020, quando centenas 
de pessoas da cidade e região 
perderam suas economias apli-
cadas no grupo de propriedade 
do empresário Samuel Fradi-
que de Oliveira. O inquérito ve-
rificou a existência de indícios 
de crimes contra a economia 
popular, lavagem de dinheiro 
e associação criminosa.
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Aparecida e
Guará têm ações 
pela Consciência 
Negra

A Aceg (Associação Comer-
cial e Empresarial de Guaratin-
guetá) promove a Estação Cul-
tural Black Mulher. O evento, 
realizado na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, das 10h às 
16h, conta com a Roda de Con-
versa sobre o Empoderamento 
Feminino Negro, que foca a 
atuação da mulher negra nos 
dias atuais.
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EDP tem novo 
feirão com até 
100% dos juros 
e multas

Pindamonhangaba 
lança aplicativo e 
atividades contra a 
discriminação racial

A secretaria da Mulher, Família e Direitos 
Humanos de Pindamonhangaba lançou nesta 
sexta-feira (18) a ação “Raízes – Promoção e 
Valorização da Consciência Negra”. O projeto, 
que conta com o lançamento do aplicativo 
“Racismo Não”, terá atividades até o próximo 
dia 2. A abertura ocorreu no auditório da Pre-
feitura, com explicação sobre a iniciativa e a 
importância de realizar projetos de promoção 
da consciência negra, além de apresentação 
musical, declamação de poesia, exibição de 
vídeo referente a preconceito racial e assi-
natura de parceria com a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil).
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Guará divulga 
o aeroporto 
para agências 
e operadoras

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, em parceria com o 
Governo do Estado, a Rede 
Voa e a Azul Conecta, pro-
move no próximo dia 23 o 
1° Roadshow do Aeroporto 
do Vale da Fé. O evento, que 
aborda detalhes dos planos 
do empreendimento e debate 
sobre novos negócios, será 
realizado no Hotel & Golfe 
Clube dos 500. O encontro 
contará com apresentações 
das quatros instituições orga-
nizadoras sobre o Aeroporto 
de Guaratinguetá e os atra-
tivos turísticos da região do 
Vale da Fé.

Câmara aprova 
doação de área 
pública para 
PM em Guará

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, na 
sessão da quarta-feira (16), a 
doação de uma área pública 
à Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. O quartel da 
polícia, que atualmente é loca-
lizado às margens da Rodovia 
Presidente Dutra, no bairro 
da Figueira, terá uma nova 
sede, construída em uma área 
central da cidade, nas proxi-
midades da avenida Doutor 
Ariberto Pereira da Cunha, no 
Loteamento Prefeito Gilberto 
Filippo.

Atlético Guará 
faz ajustes 
para primeira 
Copa São Paulo

Ubatuba tem R$ 
10 milhões para 
modernização 
do Fortaleza

Do sonho de se tornar um 
clube profissional à reali-
zação de entrar em campo 
para uma competição oficial 
muita coisa aconteceu. A am-
bição do ex-goleiro Cacalo 
em criar um novo time de 
futebol em Guaratinguetá 
teve início com alguns rabis-
cos, camisas confeccionadas 
por conta própria, o nome 
da cidade e duas cores que 
representam o futebol local. 
O Atlético deu os primeiros 
passos, mas a partir de ja-
neiro o time começa um ca-
pítulo mais do que especial, 
a estreia na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior.
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Cruzeiro conclui
unidades de 
USF's em bairros 
da zona rural

Reivindicação das famílias 
do bairro Passa Vinte, a Pre-
feitura de Cruzeiro inaugurou 
na quarta-feira (16) uma USF 
(Unidade de Saúde da Família) 
no local. A entrega do aparelho 
público foi a quinta promovi-
da pelo Executivo neste ano 
para bairros da zona rural. 
Contando com as presenças 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e do presidente 
da Câmara, Nelson Pinheiro, 
o Gordo da Vila Batista (PL), a 
cerimônia de inauguração da 
USF reuniu diversas autori-
dades municipais e um grupo 
de moradores do Passa Vinte.
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Depois de queda, 
casos de covid 
voltam a crescer 
pela RMVale

Após queda nos índices de 
contaminação da Covid-19, 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) voltou a 
registrar a crescente de 
novos casos de coronavírus. 
Outro dado preocupante é 
a elevação das internações 
pela doença. De acordo 
com dados da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba, em cerca de 15 
dias foram 133 novos casos 
identificados. Ao menos 57 
deles já estão recuperados 
da doença. Pág. 5

Após mais de seis horas de 
trabalho, a Polícia Civil de Pi-
quete encerrou as escavações 
no Pico dos Marins na quarta-
-feira (16). Nada foi encontrado, 
frustrando as expectativas 
por respostas do Caso Marco 
Aurélio. 

Jovem protesta nas ruas de Pindamonhangaba pelos direitos da comunidade negra; ações pela região

Foto: Bruna Silva

Trabalho de escavações no Pico dos Marins; investigações continua

Foto: Gabriel Mota

Sem vestígios de 
Marco Aurélio, 
Polícia encerra 
as escavações
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JANELA DE OPORTUNIDADE
A expressão janela de oportunidade 
é resultante de um estudo da ONU 
para classificar os países que pas-
sam por momentos de crescimento 
populacional propícios ao desenvol-
vimento econômico. 
A análise é baseada na razão de 
dependência dos habitantes de cada 
país, ou seja, da população que não 
representa força de trabalho para a 
economia (as crianças de 0-15 anos 
e os idosos com mais de 65 anos)¬ 
e a população economicamente 
ativa (15-65 anos).
Se uma nação tem a soma do nú-
mero de jovens abaixo de 15 anos e 
dos adultos acima de 65 anos menor 
do que a porção economicamen-
te ativa (15 a 65 anos), então, há 
uma oportunidade demográfica de 
desenvolvimento econômico.
É a janela de oportunidade ou 
bônus demográfico.
A população economicamente ativa, 
no auge de sua capacidade física e 
intelectual produzindo e os custos 
da previdência, benefícios continu-
ados, os custos com os dependentes 
e outros custos sociais baixos. 
O país se constitui em um “país de 
jovens” e pode crescer por longos 
períodos.

Os países asiáticos limitaram o 
crescimento populacional, através 
de políticas de planejamento fami-
liar, reduzindo a fecundidade. 
A diminuição da população reduz 
a possibilidade de maiores inves-
timentos em infraestrutura escolar 
para focar na melhoria do ensino.
O país não usou desta vantagem.
Esta oportunidade resume no fato 
de o país ter o seu momento de alta 
produção com baixo número de 
habitantes, consequentemente, um 
propício crescimento da renda por 
anos seguidos.
A China, Coreia, Japão utilizaram 
do planejamento familiar para 
projetar o seu crescimento, com 
políticas públicas de redução da 
natalidade.
Não há dúvida que se trata de uma 
política de governo, não aceitável, 
pelo menos nas sociedades ociden-
tais, mas os chineses conseguiram 
preparar a estrutura de sua popula-
ção para o espetacular crescimento 
de sua economia.
No nosso país, o auge da fecundida-
de aconteceu na década de 50, com 
uma média por família de 6 filhos, 
que cai para menos de 2 filhos em 
2020.
Por outro lado, a economia que 
deveria crescer para beneficiar-se 

da oportunidade demográfica não 
cresceu mais de 1%.
Entretanto, se há críticas a uma 
política de planejamento familiar 
imposta por uma ideologia ou cul-
tura, com o respaldo de um Estado 
tirano, o Brasil reduziu sensivel-
mente a sua taxa de natalidade pelas 
crises financeiras, como a inflação, 
constantes da instabilidade da 
economia brasileira no período de 
1960-2020. 
Perdemos a trem da história!
A próxima oportunidade demográfi-
ca se abrirá em 2060!
Esta oportunidade surge apenas 
uma vez e deixa de existir quando 
as populações envelhecem e a razão 
de dependência acaba por voltar a 
subir. 
A população com mais de 60 anos 
cresce, a longevidade aumenta em 
razão dos avanços da ciência, mais 
gente se aposenta, e vive mais, a 
Previdência Social volta a pesar for-
temente no desequilíbrio das contas 
públicas.
A saída é melhorar a produtividade 
através da educação!
É impossível pensar em uma 
educação razoável para o país pelo 
simples fato de a sociedade não 
possuir massa crítica para discutir 

os problemas da educação dos seus 
filhos.
O Estado ainda continua definindo 
o que é melhor para a educação, 
sem críticas da sociedade. 
Agora, investir em atividades que 
favoreçam a inserção de parte do 
contingente populacional no mer-
cado de trabalho e, mais ainda, que 
garantam que essa inserção ocorra 
por meio da produção de bens e 
serviços de maior valor agregado 
capazes de alçar o país a um pata-
mar superior na escala da competi-
tividade.
O desafio futuro do país é se prepa-
rar para a próxima janela: resolver a 
qualidade da educação, reforma do 
Estado, corte de gastos, a refor-
ma tributária, terminar a reforma 
trabalhista.
Nesta semana o mundo atingiu 8 
bilhões de habitantes.
Os países que se preparam para este 
momento não terão tantos proble-
mas como o nosso país, pois a po-
pulação mundial começa a desace-
lerar, mas são países com políticas 
públicas protetivas, são ricos e se 
prepararam para este momento.
A demografia é uma ciência que 
trata das pessoas.
Para nós o que restará: um país 
pobre e de idosos!

...o que restará: um país 
pobre e de idosos!.

“A janela demográfica 
não é suficiente para 

fazer um país crescer. É preciso criar empre-
gos para a população mover a economia.”

 Taís de Freitas Santos, pesquisadora da ONU

Política a conta-gotas...
Ensaio

Faltando praticamente 682 dias 
para as eleições municipais, eleitores 
de Cruzeiro manifestam preocupa-
ções sobre quem estará no comando  
da cidade a partir de 2025. A lista de 
pretendentes é intensa, mas segundo 
o pessoal das esquinas, ‘quase que 

a maioria é fraca’. Quem tem saído 
bem na foto com prefeito Thales 
Gabriel, é Kleber Silveira, do SAAE, 
enquanto o vereador Diego Miranda 
– que se perdeu na precipitação – 
‘roe as unhas’ em oposição velada. 
Extra-administração, mas com laços 
afetivos com o Executivo, o médico 
que já foi vice no primeiro mandato, 
Dr. Davi Mota, que pode postular 
uma candidatura; Juarez Juvêncio 
parece que está em aquecimento. 
Falam também que se o cavalo pas-
sar arreado, Manoel Amorim monta 
nele; Marco Aurélio Cunha ainda 
não se manifestou, mas leva jeito. 
Outros nomes como Sergio Antonio 
e Douglas Masuck são citados sem 
empolgação em algumas rodas. 
Ah! Disseram que até o homem da 
faculdade ameaça ser, na esperança 
de receber uma proposta.

1º ministro
Rola pelos corredores do Legis-

lativo de Lorena, que os vereadores 
– a maioria deles – não vão dar vida 
fácil ao '1º ministro' do governo 
municipal, que atua nos bastidores 
da Prefeitura como bom ‘homem dos 
negócios’, principalmente no segun-
do escalão. Segundo as línguas mais 
afiadas do circuito político, ‘apenas 
um’ entre os parlamentares estaria 
camuflado com ele, juntamente ao 
seu consanguíneo – também já con-
denado pela Justiça, por manobras 
financeiras praticadas na Casa Arnol-
fo Azevedo, na temporada passada. 
Tem gente apostando que vem aber-
tura de CEI no pós-recesso...

Dinheiro na conta
Após idas e vindas e a base de 

muitos diálogos entre Prefeitura e 
Câmara, o prefeito Sylvio Ballerini 

comemorou com 
os servidores mu-
nicipais de Lore-
na a aprovação, 
unânime pelos 
vereadores, de 
seu projeto de 
readequação sa-
larial a todos os 
funcionários – 

atendendo das funções mais simples 
às mais técnicas. 

Força-tarefa
Com a realidade salarial dos 

funcionários da Prefeitura reajustada 
de forma progressiva, destaque ao 
protagonista do projeto, o próprio 
Sylvinho Ballerini, como também 
aos vereadores Vanessa Andrea e 
Marcelinho Alvarenga, que nome-
ados pelo presidente Fabio Lon-
guinho, conseguiram com maestria 
expor à equipe da administração as 
necessidades de algumas funções 
elencadas pelo Legislativo, para que 
se evitasse a incidência de emendas 
na lei. Felizmente, tudo deu certo.

Imprevisibilidade!!!
Enquanto Legislativo e Executivo 

de Lorena buscam todas as formas 
e estratégias para falar ‘a mesma 
linguagem’ até o final da gestão, 
ninguém arrisca uma previsão se-
gura sobre o clima entre os poderes 
a partir de janeiro de 23. Segundo 
a ‘analogia da praça’, são muitos 

Sylvinho

interesses para um só prefeito ad-
ministrar e, para piorar a situação, a 
existência de vários clãs gravitando 
em torno do gabinete de Sylvinho 
Ballerini, inviabilizando qualquer 
entendimento com os vereadores em 
termos de governabilidade, dando 
possibilidades de aberturas de CEI’s, 
mais denúncias ao MP e outras suti-
lezas que a oposição dispõe pra ver 
o ‘circo pegando fogo’...

Roupa nova
E pelo andar da carruagem, ‘tu-

canos de ontem, republicanos de 
hoje’ em Guaratinguetá, de repente, 
o recém-eleito governador do Estado, 
Tarcísio de Freitas, conseguiu um 
grupo formado – made–in-Edison 
Riccomi – sem muito trabalho, ou 
melhor, sem colocar os pés na cida-
de, exceto para visitar o Frei Hans e 
dar uma passadinha no Hospital Frei 
Galvão. Disseram que até o Chico 
Hair quer migrar para este grupo, que 
com certeza, vai lançar candidato a 
prefeito na próxima temporada.

Cara ou coroa?
Pela análise do mercado político 

de Guará, existe uma possibilidade 
remota da sucessão do prefeito Mar-
cus Soliva ser disputada por dois 
nomes, ou melhor quatro, do mesmo 
grupo. Se por um lado, rola uma em-
patia política entre Regis Yasumura 
e João Vaz, por outro, as afinidades 
eleitorais entre Miguel Sampaio e 
Dani Dias vão além das expectativas. 
Perguntem ao Chico Anísio!!!

Não será por falta...
...de convite Ainda sobre as confi-

gurações das prováveis e futuras can-
didaturas – versão 2024 em Guaratin-
guetá, não faltaram projeções sobre o 
replay da dobradinha Junior Filippo 
com Miguel Sampaio. Assustou? 
Claro, que sim, 
mas os experts 
em estratégias 
políticas acredi-
tam que, numa 
eventualidade 

do Regis voltar 
ao Legislativo, 
a aposta seria 
e spe ra r  po r 
Marcus Soliva 
em 2026, para 

enfim a cidade ter a oportunidade 
de eleger a dupla a deputado federal 
e estadual. Parece que já rolou um 
convite desta natureza. Perguntem 
ao Daniel do PSB!!!

Artilharia pesada
A Justiça de Aparecida abriu 

fogo contra o prefeito Piriquito e os 
vereadores que votaram favoráveis à 
criação de duas secretarias – Cultura 
e Esportes – como forma de garan-

tir os holerites 
de uma série de 
comissionados 
em iminência de 
exoneração por 
determinação ju-
dicial. A Câmara 
havia aprovado 
o que chamara 
de novo ‘Trem 

da Alegria’ no final de outubro e, 
antes que o RH da Prefeitura entrasse 
em ação, a promotora acabou – pelo 
menos por enquanto – com a farra 
das contratações. Pelo menos por 
enquanto...

Acordo prévio
A vereadora Cecília Nogueira 

Andrade deve ser eleita a próxima 
presidente da Câmara de Potim, isso 
se nenhum dos seis votos prometidos 
dos onze não mudar de ideia, quer 
dizer, da intenção de voto. Disseram 
que Marcinho Cabeleireiro – no co-

mando da Casa até 31 de dezembro, 
está cuidando nos bastidores para que 
o cenário de sucessão não mude até o 
momento do voto, exceto se for para 
aumentar as adesões!!!

Sintonia fina
Enquanto a política rola pelas 

esquinas de Pindamonhangaba, 
para tristeza da concorrência, a du-
pla Dr. Isael e Piorino demonstram 
uma sintonia invejável. Com suas 
aparições em diversos vídeos vis-
toriando e anunciando novas obras, 

os entendedores da história política 
da cidade asseguram que nunca um 
prefeito e vice andaram de forma tão 
alinhada e comprometida um com 
o outro. A fidelidade e o respeito de 
ambos são um grande exemplo e 
referência para outros municípios, 
porque os benefícios para a popu-
lação são notórios.

Antídoto fatal
Ainda sobre a dupla prefeito e 

vice, com essa robusta musculatura 
política, a oposição de Pinda também 
tenta buscar seu espaço, e o laborató-
rio da maldade, que até então estava 
caminhando a passos lentos, parece 
buscar fôlego para promover ataques 
sórdidos e fake news, principalmente 
contra o vice-prefeito, para enfraque-
cer o processo de sucessão. Como 
antídoto aos contrários – aliás, bem 
poucos – Ricardo Piorino, que já vem 
imprimindo um ritmo acelerado já 
deu sua resposta: “Nós não vamos 
parar! Nem agora, muito menos na 
sequência dos projetos posteriores 
a 2024”...

Metástase 
Como um tumor maligno, parece 

que Cachoeira Paulista vai demorar 
muito para se livrar da metástase da 
Motolândia – ramificada no poder 
público do município. Comenta-se 
que a mudança no comando da Saúde 
da administração do prefeito Antonio 
Mineiro, nesta semana, é a prova 
disso. Saiu um secretário que fez até 
campanha pro homem, dando lugar 
a outra militante dos tempos em que 
boa parte da população gostaria de 
esquecer...

Os três patetas
Se é uma qualidade que não tem 

faltado ao prefeito Antonio Mineiro 
para gerenciar Cachoeira Paulista, 
é a habilidade de conviver com os 
opostos, sem colocar o pescoço na 
guilhotina. Imaginem ter de nomear 
uma opositora a pedido dos ‘três 
patetas’ da Câmara para continuar 
empurrando a cidade pra frente. É 
exatamente “se fingir de morto, pra 
ver quem vem no enterro”. Bem a 
seu estilo. Pelo menos isso é que se 
ouve nas rodas mais politizadas do 
pedaço...

Cadeia & algemas
As investigações da SECCOLD 

– Setor Especializado no Combate à 
Corrupção, Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro – no caso Sa-
muel Fradique, por enquanto, apenas 
denominou os crimes praticados pela 
quadrilha no maior golpe econômi-
co que boa parte da população de 
Lorena e região sentiu ‘na pele’. Ou 
seja, crime contra economia popular, 
lavagem de dinheiro e associação 
criminosa. Infelizmente nenhuma 
notícia ou previsão de reembolso, 
apenas pedido de prisão ao chefão 
do esquema e indiciamento de dois 
integrantes que operavam o sistema 
junto com ele.

Juarez, Marco Aurélio, Kleber e Dr Davi

Luis Carlos o Piriquito

Isael Domingues e Ricardo Piorino

Miguel Sampaio

Junior Filippo
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Aprovada, readequação salarial para 
servidores é sancionada em Lorena
Após ajustes de última hora para atender 100% do funcionalismo, Ballerini sanciona 
medida; aumento médio de R$ 500 tem implantação definida na folha de dezembro

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) sancionou a lei com-
plementar para a readequação 
salarial dos servidores públi-
cos municipais. A Câmara de 
Lorena aprovou a proposta, 
por unanimidade, na última 
quarta-feira (16). O texto 
passou por duas votações, 
após alterações realizadas 
pelo Executivo, solicitadas por 
vereadores.

Segundo o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), o projeto enviado pelo 
prefeito atendia cerca de 
90% do funcionalismo, mas 
passou por alterações pelas 
mãos do próprio Executivo, 
após pedidos de vereadores. O 
novo texto foi atualizado para 

Andréa Moroni
Lorena

as emendas e o projeto ficou 
completo. “Com as emendas 
necessárias, o projeto pode 
ser votado. O reajuste médio 
para as categorias gira em 
torno dos R$ 500,00 e é re-
troativo a 1º de novembro, 
o que permite a prefeitura 
a acrescentar o aumento na 
folha de dezembro”.

Cerca de 2,5 mil funcioná-
rios serão beneficiados pelo 
projeto de lei do Executivo, 
que tem como objetivo corrigir 
a atual defasagem e dispari-
dade salarial, beneficiando 
principalmente àqueles que 
têm salários mais baixos.

"Há oito meses trabalha-
mos nesse projeto, e agora 
vamos conseguir corrigir essa 
defasagem salarial entre os 
nossos funcionários", afirmou 
o prefeito.

Ballerini ressaltou ainda 
que isso só está sendo possí-
vel graças à gestão que lida 
com responsabilidade com 
o dinheiro público. "Nossa 
proposta é proporcionar uma 
situação melhor de vida para 
os servidores e suas famílias, e 
isso vai trazer benefícios para 
a economia da nossa cidade, 
porque esses valores a mais 
vão ser gastos aqui, no nosso 
comércio e nossos serviços", 
completou.

atender os 10% restantes. “Nós 
recebemos algumas categorias 
na Câmara que pleiteavam 
um reajuste maior, como os 
agentes de trânsito, guarda 
civil, guarda civil classe 2, 
salva-vidas e professores. 
Nós enviamos esses pedidos 
ao prefeito para que todas as 
categorias fossem atendidas”.

Na sexta-feira (11), os ve-
readores Marcelo Alvarenga 
(PSD) e Wanessa Andréa (Cida-
dania) estiveram na Prefeitura 
para analisar, junto aos setores 
envolvidos, a possibilidade de 
readequação para essas outras 
categorias. “Os vereadores 
se reuniram com os setores 
financeiro e recursos humanos 
para definir a elaboração das 
emendas necessárias”, expli-
cou Longuinho.   

O vereador informou que 
o prefeito Sylvinho enviou 

Foto: Arquivo Atos

Servidores durante serviço de limpeza em Lorena; setor receberá aumento salarial com aprovação da Câmara

Foto: Arquivo Atos

Câmara de Guará autoriza subvenção econômica para o TUG
Apoio financeiro é destinado exclusivamente para o auxílio da gratuidade para idosos no transporte público

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade 
na quarta-feira (16), a au-
torização ao Executivo para 
a concessão de subvenção 
econômica para subsídio 
tarifário do transporte co-
letivo urbano do município. 
Com a aprovação, o valor de 
R$1.734.792,69 será repas-
sado à empresa que gerencia 
o transporte na cidade, a 
Rodoviário Oceano Ltda. 
Esse valor é destinado pelo 
Governo Federal.

Em agosto deste ano, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) assinou uma medida 
provisória que liberou R$2,5 
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Transporte público de Guará, que recebe recurso federal; apoio financeiro auxilia na gratuidade para idosos

viço regular e operação do 
transporte coletivo. Como 
era uma verba que anterior-
mente não estava prevista 
no nosso orçamento, houve 
a necessidade, para que fosse 
possível fazer esse repasse 
federal, que a gente enviasse 
à Câmara para a alteração do 
orçamento”, detalhou.

Ainda de acordo com a 
pasta de Segurança e Mo-
bilidade, a quantia tem o 
objetivo de auxiliar o equi-
líbrio econômico referente 
a impactos já sofridos pelo 
setor de transportes, assim 
custeando a gratuidade pre-
vista. A partir da aprovação, 
o valor será repassado dire-
tamente à concessionária, 
que deve prestar contas ao 
Governo Federal.

bilhões para estados e mu-
nicípios com o objetivo de 
auxiliar nos custos da gratui-
dade para idosos de 65 anos 
ou mais, em ônibus, trens e 
metrôs, conforme o Estatuto 
da Pessoa Idosa. O repasse é 
um suporte ao setor de trans-
portes, afetado pelo estado 
de emergência em relação 
ao aumento imprevisível nos 
preços do petróleo, combus-
tíveis e derivados.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o subsecretário de Se-
gurança e Mobilidade Urbana 
de Guaratinguetá, Rafael 
Porto, explicou os trâmites 
para o recebimento do valor. 
“Em função da população 
idosa de cada município, 
ele foi dividido entre todos 
os municípios que têm ser-

Após quedas nos índi-
ces de contaminação nos 
últimos meses, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) voltou a apontar 
forte crescente nos casos 
de novo coronavírus, com 
aumento cerca de 110 %. 
Outro dado preocupante é 
a elevação das internações 
pela doença e até mesmo 
dificuldades com estoques.

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba, em 
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cerca de 15 dias foram 133 
novos casos identificados. 
Ao menos 57 deles já estão 
recuperados da doença. O 
número de hospitalização 
é de 14% nas UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e de 
8% na enfermaria na rede 
pública e privada. Anterior-
mente, as internações por 
Covid-19 tinham sido zera-
das. Ao todo, desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, Pindamonhangaba 
identificou mais de 41 mil 
incidências da enfermidade.

Em Caraguatatuba foram 
111 novos casos verificados 
entre os dias 7 e 16. A se-
cretaria Municipal de Saúde 

Após meses de queda, casos de covid voltam a crescer na RMVale
Cidades de Pinda e Caraguá registraram mais de cem casos somente neste mês; Guará tem falta no estoque de vacinas

destacou que seis pessoas 
estão hospitalizadas para 
tratamento da doença na 
UTI e enfermaria. As unida-
des de saúde de referência 
no tratamento da Covid-19 
no município são Casa de 
Saúde Stela Maris, Hospital 
Regional e Unidade de Pron-
to Atendimento Central.

Guaratinguetá – Procura-
da pelo Jornal Atos, a Pre-
feitura afirmou que o último 
levantamento divulgado 
em foi em 21 de outubro, 
quando foram identificados 
três novos casos da doença.

Mas além da preocupação 
com o aumento, o trabalho 
de vacinação enfrenta agora 

a necessidade de repor o 
estoque, que acabou zera-
do no início desta semana. 
“Temporariamente estamos 
sem doses para a aplicação 
da vacina. Acreditamos 
que na próxima semana 
poderemos voltar a receber 
lotes e voltaremos a fazer o 
atendimento. Desde agosto, 
conseguimos reduzir para a 
faixa de 18 anos, seguindo 
as normas do Estado, mas 
notamos que há uma sobra. 
Estamos fazendo um apelo 
à população para procurar 
a vacina”, destacou o chefe 
de Gabinete da secretaria 
de Saúde de Guaratinguetá, 
José Mario Amato.

Câmara de Canas rejeita projeto de isenção de IPTU e taxa de lixo a doentes graves
Presidente Laerte Zanin garante que projeto não seguiu para aprovação por inconstitucionalidade e necessita ser revisado

A Câmara de Canas rejeitou, 
por 5 a 3, o projeto de lei de 
autoria do vereador Alceu Jr 
(MDB) que permitia a isenção 
e remissão de pagamento do 
IPTU (Imposto sabre a Pro-
priedade Predial e Territorial 
Urbana) e da Taxa de Lixo 
para as pessoas portadoras de 
moléstias graves e TEA (Trans-
torno do Espectro Autista) que 
possuam imóvel de moradia 
no município.

Segundo o projeto, enten-
dem-se por doença grave pato-
logias como câncer, síndrome 
da imunodeficiência adquiri-
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da (Aids), tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose 
múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia 
irreversível, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, espondi-
loartrose anguilosante, nefro-
patia grave, hepatopatia grave, 
estados avançados da doença 
de Piaget (osteite deformante), 
contaminação por radiação, 
fibrose cística (muscoviscidos), 
Sindromes da Trombofilia e 
de Charcot-Maric-Tooth, aci-
dente vascular cerebral com 
comprometimento motor ou 
neurológico, Alzheimer, por-
tadores de esclerose lateral 
amiotrófica e esclerodermia, 
além de TEA (Transtorno de 
Espectro Autista).

Para ter direito à isenção 
do IPTU, o portador deverá 
ter sua residência no imóvel 
e ser proprietário ou locatá-
rio ou dependente ou paren-
te em primeiro grau, além de 
renda de até quatro salários 
mínimos (R$ 4,8 mil).

O presidente da Câmara, 
Laerte Zanin (PTB), explicou 
que o projeto foi rejeitado 
porque é inconstitucional. 
“O projeto previa que a 
isenção beneficiava quem 
recebe até quatro salários 
mínimos, um valor muito 
alto, e também o vereador 
já fez o cálculo do impacto 
financeiro, que é de respon-
sabilidade da Prefeitura. Nós 
pedimos que ele retirasse 

o projeto para adequação, 
como ele não fez isso, os 
vereadores decidiram por 
rejeitar”.

O vereador Alceu não 
concorda com a justificativa 
de inconstitucionalidade: 
“A nossa Lei Orgânica diz 
que isso é uma lei de inicia-
tiva concorrente, ou seja, 
o Legislativo pode legislar 
sobre renúncia de receita. 
Então não seria apenas o 
Executivo. Então, pode fazer 
esse tipo de lei sim”.

Alceu Jr disse que não de-
sistiu do projeto e que fará 
uma moção de apelo para 
que o projeto volte a ser 
debatido, dessa vez enviado 
pelo Executivo.

Trevo central de Canas; Câmara rejeita projeto para beneficiar pacientes

Foto: xxxxxxxxxxxx

Ele contou que a cidade 
centralizou as doses na 
UBS do Oswaldo Cruz e 
que, como a procura esta-
va pequena, a secretaria 
decidiu reduzir os pedidos. 
“Agora, com o aumento de 
casos, as pessoas voltaram a 
procurar as doses, uma boa 
parte atrasada, e acabaram 
esgotando nossos estoques”.

Em todo o Vale do Paraíba, 
o aumento de registros do 
novo coronavírus é de mais 
de 110% na quantidade de 
novos casos. A atual sema-
na possui 316 novos casos 
identificados, enquanto na 
anterior foram de 150. O 
crescimento dos casos está 

atrelado ao surgimento de 
novas subvariantes do vírus 
que podem colocar em risco 
a imunidade conquistada 
através da vacinação em 
massa. 

A orientação das auto-
ridades de saúde é que a 
população busque atendi-
mento médico em casos de 
sintomas da doença como 
coriza, febre, dores no cor-
po, cabeça e garganta. Ainda 
nesta semana, o Ministério 
da Saúde orientou que os 
brasileiros voltem a usar 
máscaras de proteção, es-
pecialmente em locais fe-
chados e com aglomeração 
de pessoas.
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Polícia conclui investigação 
sobre pirâmide financeira 
do grupo Samuel Fradique

O Seccold (Setor Especializa-
do no Combate à Corrupção, 
Organização Criminosa e Lava-
gem de Dinheiro), da Delegacia 
Seccional de Guaratinguetá, 
concluiu neste mês a investi-
gação criminal envolvendo um 
suposto esquema de pirâmide 
financeira desenvolvido pelo 
grupo SFO Holding, de Lorena. 
A investigação teve início em 
2020, quando centenas de pes-
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Fradique, foragido por esquema de pirâmide; investigação concluída

caracterizam pela remunera-
ção aos participantes, baseada 
principalmente na quantidade 
de novas pessoas incluídas, 
com promessa de fáceis e altos 
rendimentos. Por vezes, pode 
ser difícil de se identificar uma 
pirâmide financeira de ime-
diato, uma vez que a conduta 
está camuflada sob a aparência 
de um investimento idôneo e 
lucrativo.

A investigação verificou altos 
rendimentos em curto, médio 
e longo prazo, oferecidos pela 
empresa SFO Holding Empre-

soas da cidade e região perde-
ram suas economias aplicadas 
no grupo de propriedade do 
empresário Samuel Fradique 
de Oliveira.

De acordo com o inquérito 
policial, verificou-se a existên-
cia de indícios de crimes contra 
a economia popular, lavagem 
de dinheiro e associação cri-
minosa, cometidos, em tese, 
pelos responsáveis legais da 
SFO Holding, em um esquema 
de pirâmide financeira.

Pirâmides financeiras são 
esquemas fraudulentos que se 

Três pessoas são indiciadas por crime contra a economia popular, 
lavagem de dinheiro e associação criminosa; esquema, que deixou 
série de vítimas, segue sob suspeita de paradeiro de maior acusado

Pindamonhangaba lança aplicativo e 
atividades contra a discriminação racial
Ações especiais em comemoração ao Dia da Consciência Negra têm atividades 
até o início de dezembro; cidade aposta em participação popular contra racismo

A secretaria da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
de Pindamonhangaba lan-
çou nesta sexta-feira (18) a 
ação “Raízes – Promoção e 
Valorização da Consciência 
Negra”. O projeto, que conta 
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proposta é de extinguir 
palavras discriminatórias 
do vocabulário.

A programação de “Raízes, 
Promoção e Valorização da 
Consciência Negra” conta 
com palestras, espetáculos, 
batalha de MCs e show com 
o cantor Salgadinho, que 
deve ocorrer no dia 26, às 
20h, na praça Sete de Setem-
bro. Mais detalhes sobre as 
datas e atividades podem 
ser conferidas no site oficial 
da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Guaratinguetá e Aparecida 
promovem eventos pelo 
Dia da Consciência Negra

A Aceg (Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) promove hoje 
a Estação Cultural Black Mu-
lher. O evento, realizado na 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, no Centro, das 10h às 
16h, conta com a Roda de 
Conversa sobre o Empode-
ramento Feminino Negro, 
que foca a atuação da mulher 
negra nos dias atuais.

O debate está marcado para 
as 14h30, com mediação de 
Mestre Morena e participa-
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ções da advogada Isa Daniele; 
a professora da USP, Priscila; a 
jornalista Ivy Leão e a historia-
dora Efigênia de Freitas.

Aparecida – A secretaria de 
Cultura realiza hoje a Virada 
Cultural e Dia da Consciência 
Negra. O evento oferece atra-
ções culturais para pessoas 
de todas as idades e tem o 
objetivo de prestigiar talentos 
por meio da arte, da música e 
da dança.

A programação também 
conta com Feira de Artesanato 
e barracas de comida. A Virada 
Cultural acontece na praça Dr. 
Benedito Meirelles, na região 
central da cidade.

endimentos e Participações 
Ltda, sem grandes riscos e sem 
a necessidade de qualquer ou-
tra conduta além de se investir 
um capital.

A polícia apontou a discre-
pância de rendimentos dos 
investimentos oferecidos pelo 
grupo lorenense, como no 
caso da opção (RU-24), que no 
período de 24 meses, renderia 
210% do capital investido. Já 
a Poupança e CDI renderiam 
cerca de 13% e 15%, respec-
tivamente, o que totaliza 15 
vezes menos. A Ibovespa (Bolsa 

de Valores de São Paulo) ofer-
tou, no mesmo período, quase 
47% de rendimento (quase 
cinco vezes menos do que o 
ofertado pela empresa alvo 
das investigações). O inquérito 
indiciou três pessoas pelos 
crimes contra a economia po-

pular, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa. A polícia 
pediu a prisão preventiva do 
empresário Samuel Fradique 
de Oliveira, que está foragido.  
O inquérito foi encaminhado 
ao juiz da Comarca de Lorena 
e ao Ministério Público.

com o lançamento do apli-
cativo “Racismo Não”, terá 
atividades até o próximo 
dia 2.

A abertura ocorreu no 
auditório da Prefeitura, com 
explicação sobre a iniciativa 
e a importância de realizar 
projetos de promoção da 
consciência negra, além 
de apresentação musical, 

declamação de poesia, exi-
bição de vídeo referente a 
preconceito racial e assina-
tura de parceria com a OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil). O evento também foi 
marcado pelo lançamento 
do aplicativo “Racismo Não”, 
uma iniciativa da pasta res-
ponsável da secretaria de 
Tecnologia, que viabilizará 
as denúncias online aos 
órgãos competentes.

O lançamento também 
contou com a presença 
de alunos da rede estadu-
al de ensino. Para eles, a 
discussão destes temas é 
importante, pois permite a 
desconstrução de preconcei-
tos enraizados na sociedade. 

O secretário da Mulher, 
Família e Direitos Huma-
nos, João Carlos Salgado, 
afirmou que o racismo deve 
ser combatido diariamen-
te, não somente no Dia da 
Consciência Negra. Sobre a 
integração das atividades 
com a rede estadual, Sal-
gado afirmou que cada vez 
mais tem buscado parcerias 
para debater os assuntos em 
diferentes frentes.

O evento contou ainda 
com a distribuição de uma 
cartilha antirracista para 
os alunos da rede pública 
de Pindamonhangaba.  A 

Jovem protesta pelos direitos da comunidade negra nas ruas de Pinda

Foto: Bruna Silva
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Cruzeiro conclui pacote de entrega de 
novas unidades de saúde na zona rural
Após investimento de R$ 358 mil, Prefeitura contempla cinco bairros; ação reforça o serviço de atenção básica 

Atendendo a uma antiga 
reivindicação das famílias do 
bairro Passa Vinte, a Prefeitura 
de Cruzeiro inaugurou na últi-
ma quarta-feira (16) uma USF 
(Unidade de Saúde da Família) 
no local. A entrega do aparelho 
público foi a quinta promovida 
pelo Executivo neste ano para 
bairros da zona rural.

Contando com as presenças 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e do presidente 
da Câmara, Nelson Pinheiro, 
o Gordo da Vila Batista (PL), a 
cerimônia de inauguração da 
USF reuniu diversas autorida-
des municipais e um grupo de 
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Inauguração da USF no Passa Vinte em Cruzeiro, na última quarta-feira; cidade conclui projeto na saúde

moradores do Passa Vinte. Na 
ocasião, a secretária de Saúde, 
Maria Carolina Codelo, expli-
cou que a unidade oferecerá 
aos pacientes consultas com 
médicos pediatras e clínicos 
gerais.

A chefe da pasta informou 
que o aparelho público contará 
com os outros serviços como 
curativos, vacinação, acom-
panhamento familiar, exames 
preventivos e distribuição 
de remédios, preservativos e 
contraceptivos. 

Segundo a Prefeitura, a im-
plantação da USF foi viabilizada 
através de um investimento 
municipal de R$ 71 mil. Fon-
seca destacou a importância 
da entrega da unidade e do 
trabalho de fortalecimento da 

EDP tem novo feirão com redução de até 100% dos juros e multas 

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, está 
realizando uma nova edição 
do Feirão de Negociação. Para 
começar 2023 com as contas 
equilibradas, os clientes têm 
facilidade de pagamento com 
descontos de até 100% nos 
juros e correção monetária e 
o prazo ampliado de parcela-
mento em até 36 vezes. 

A ação segue até o dia 30 de 
dezembro em todas as agên-
cias de atendimento da EDP, 
pela internet no edponline.
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com.br ou pela Central de 
Atendimento 0800 721 0123. 

As vantagens são oferecidas 
para consumidores residen-
ciais e rurais. “Estamos ofe-
recendo condições especiais 
na negociação para que os 
clientes aproveitem as vanta-
gens neste final de ano e, até 
mesmo, com o recebimento da 
primeira parcela do 13º salá-
rio, possam quitar os débitos 
e se prepararem para 2023”, 
destacou a gestora executiva 
da EDP, Vanessa Bonfim.

Para realizar o acordo pre-
sencialmente, em uma das 
agências de atendimento, é 
necessário que o cliente e titu-
lar da conta de luz esteja com 

Clientes já podem se inscrever para negociar faturas em atraso em até 36 vezes; atendimento presencial, por telefone e online
um documento com foto (RG 
ou CNH), CPF, comprovante de 
endereço e uma fatura com o 
número da instalação. Para 
realizar o parcelamento em 
nome de terceiros é necessário 
possuir uma procuração legal.

As famílias que estão in-
cluídas no programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica 
do Governo Federal poderão 
parcelar seus débitos em até 
noventa vezes, com entrada 
facilitada, isenção da taxa de 
negociação e correções. “A 
EDP tem realizado os feirões 
para incentivar o pagamento 
dos débitos em parcelas que 
mais se adequam às condições 
do cliente. O feirão da EDP é 

uma ótima oportunidade para 
liquidar as dívidas”, reforçou 
Vanessa.

Os clientes possuem a opor-
tunidade da realização de 
acordos sem sair de casa, 
utilizando os canais de aten-
dimento pelo site edponline.
com.br, pelo aplicativo EDP 
Online ou pela Central de 
Atendimento 0800 721 0123. 
Para utilizar esses canais o 
cliente deve possuir débito de 
até R$ 5 mil.

A empresa mantém um con-
tato via Whatsapp, por meio 
do número 11 93465-2888, 
para a consulta de débitos e 
solicitação de código de barras 
para pagamento.

estrutura do sistema de saúde 
na zona rural. “Esse prédio 
adequado possibilitará um 
atendimento muito qualificado 
às famílias do Passa Vinte, que 
agora não precisarão mais se 
deslocar até outros bairros. 
Com a inauguração desta quar-
ta-feira, finalizamos um ciclo de 
entregas de aparelhos na zona 
rural, reforçando o serviço de 
atenção básica de saúde nessa 
região tão importante”.

Totalizando um investimento 
municipal de R$ 358 mil, a 
Prefeitura, além da criação 
da unidade do Passa Vinte, 
entregou entre maio e agosto a 
reforma de quatro USFs, distri-
buídas pelos bairros Brejetuba, 
Embaú Mirim, Entre Rios e 
Várzea Alegre. 

Contas de energia da EDP; agência abre novo feirão de negociação

Foto: Arquivo Atos
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Edital de Chamada Pública
A Penitenciária II de Potim, atendendo a Lei n° 14.591 de 14 de outubro de 2011, e 
os Decretos estaduais n° 57.755, de 24 de janeiro de 2012 e suas alterações pelo 
Decreto n° 60.055, de 15 de janeiro de 2014 e Decreto n° 2 63.278/2018, torna 
público o Edital de Chamada Pública N°001/2022, visando o credenciamento de 
agricultores familiares para atendimento ao Programa Paulista de Agricultura de 
Interesse Social PPAIS para aquisição de géneros alimentícios hortifrutigranjeiros 
para o período de 01 de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023, por inexigibilidade de 
licitação, conforme artigo 25, da Lei 8.666/93, para atendimento desta Penitenciária 
II de Potim. A sessão será realizada no dia 05/12/2022 às 09:00h na Penitenciária 
II de Potim, sita a Estrada do Jacaré, km 09, Bairro dos Correas, Potim-SP. O 
edital na íntegra poderá ser retirado no endereço supra citado ou pelos sites www.
sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.cati.sp.gov. br. Os envelopes propostas 
poderão ser encaminhados à Penitenciária fl de Potim a partir do dia 21/11/2022 
até o dia 02/12/2022 das 08:00h às 17:00h e dia 05/12/2022 das 08:00h às 09:00h. 
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (12) 3112 3040. 
Centro Administrativo da Penitenciária.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 412/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA 
LÁCTEA INFANTIL PARA SER DISTRIBUIDA AOS LACTANTES FILHOS DE 
MÃES COM HIV - CEPAT, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 02/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 02/12/2022, a partir das 08h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 02/12/2022, às 09h00 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites 
www.cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
21/11/2022. 

Cruzeiro, 18 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 426/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
PLAYGROUNDS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Abertura: 21/11/2022 – Sessão Pública: 02/12/2022 – 09:30h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  
 

 
Cruzeiro, 18 de novembro de 2022. 

 
Thales Gabriel Fonseca 

Prefeito Municipal 
 
  Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2022 - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 410/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E 
FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER PACIENTES COM 
PROCESSO JUDICIAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 01/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 01/12/2022, a partir das 08h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 01/12/2022, às 09 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites 
www.cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
21/11/2022. 
 

Cruzeiro, 18 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO CONVÊNIO Nº 02/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Instituição Comunidade 
Bethânia, CNPJ nº 00.816.354/0002-90, por meio da Secretaria da Saúde, celebram o 
convênio 02, que tem como objeto o repasse de recursos financeiros para aquisição de 
materiais e insumos, no período de 2 meses. Data da assinatura: 16/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 06/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a União Operaria Futebol Clube, 
CNPJ nº 50.447.663/0001-27, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, celebram o Termo 
de Fomento 06/2022 que tem como objeto tem por objeto a prestação de serviço de alvenaria 
(reparos diversos) e pintura do muro do UOFC, melhorando assim as condições do campo e 
do estádio para recebimento de mais jogos e campeonatos. Data da assinatura: 17/11/2022.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 

LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
todos os trabalhadores da empresa Metallince Indústria e Comércio 
Ltda, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no próximo dia 22 de novembro de 2022, às 07h00, em 
Convocação Única com qualquer número de presentes, respeitando 
quorum legal, na sede da empresa, situada na Rua Benedicto Moreira 
de Barros, n° 199, no bairro Engenheiro Neiva, na cidade de 
Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos da Campanha Salarial 
2022/2023. Lorena, 17 de novembro de 2022. José Luiz de Souza 
Azevedo - Diretor/Presidente. 
 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 590/2022-SUP; 7470/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de materiais para cumprimento do programa Estadual de Controle de Qualidade 
da água no município de Lorena e atendimento a pactuação do PAVISA - Programa de 
Ações de Vigilância Sanitária.
CONTRATADA: PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDA – CNPJ/MF Nº: 15.188.525/0001-70
CONTRATADA: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ/MF Nº:05.545.381/0001-08
CONTRATADA: KLEMMEN IMPORTACOES LTDA EPP
CNPJ/MF Nº: 96.441.704/0001-79
DATA DA ASSINATURA: 18/11/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 592/2022-SUP; 
8041/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de uniformes para Agentes Comunitários e Agentes de Endemias, 
para o programa "Saúde com Agente", conforme portarias MS n°3241 de 07/12/2020.
CONTRATADA: J. A. DELFORNO & CIA. LTDA ME – CNPJ/MF Nº: 05.323.512/0001-02
DATA DA ASSINATURA: 18/11/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 593/2022-SUP; 
9075/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na compra de 15 (quinze) macacões padrão SAMU e 15(quinze) botas de cano 
longo SAMU para renovação de uniformes de serviço.
CONTRATADA: L. R. C. CONFECCOES LTDA – CNPJ/MF Nº: 05.164.345/0001-02
DATA DA ASSINATURA: 18/11/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP 32/2022, Proc. 544/2022 – SUP. CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de serviço especializado 
em locação e instalação de iluminação natalina com decoração e manutenção nas ruas 
da cidade para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na cidade de Lorena SP.
CONTRATADA: G Z LUCENA FAMADAS ME - CNPJ: 18.335.772/0001-40. Vencedora 
dos itens: 1 a 14. VALOR TOTAL: R$ 76.900,00 (setenta e seis mil, novecentos reais). 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 26/2022 - PROC. Nº 469/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Contratação de serviços de na análise de exames histocitopatológicos de peças 
anatômicas e tecidos de biópsias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde por 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação da empresa vencedora, com emissão da respectiva Nota de 
Empenho, conforme abaixo:
Empresa: LACIO LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA, CITOLOGIA E ANALISES 
CLINICAS LTDA – CNPJ: 09.012.777/0001-40
Vencedora dos itens: 01
Valor Total: R$ 37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 46/2022 - PROC. Nº 473/2022

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 Compra de peças para manutenção e reposição de equipamentos 
odontológicos, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação das empresa vencedora, com a emissão do Contrato:
Empresa: AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 01.318.721/0001-07
Vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Valor Total: R$ 45.929,60 (Quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e 
sessenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
JULGAMENTO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO 49/2022 – PROCESSO 480/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção e o fornecimento de 
uniformes escolares, devidamente montado para formação de módulos padronizados 
com logomarca a ser fornecida pela secretaria municipal da educação, do município de 
Lorena/SP, a serem distribuídos para os alunos das escolas da rede municipal, cujas 
especificações discriminadas no anexo i – termo de referência e anexos que farão parte 
integrante do processo licitatório.
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento das amostras apresentadas pelas 
empresas ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA no Lote 1, SANGELO FABRICAÇÃO E 
COMERCIO DE MEIAS LTDA EPP no Lote 2 e CCM-COMERCIAL CREME MARFIM 
LTDA no Lote 3, do Pregão Eletrônico supracitado. Após a análise da Equipe Técnica 
foi decidido por REPROVAR as amostras apresentadas pelas empresas citadas. Com a 
desclassificação das amostras, fica classificada as empresas MAFRO INDUSTRIA DE 
CONFECÇÕES EIRELI no Lote 1, ECOPLEX INDUSTRIA E COMERCIO no Lote 2 e 
PLAYPRO INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI no Lote 3. Após análise da Comissão de 
Licitação dos documentos de habilitação das empresas segunda colocadas, fica decidido 
que se encontram HABILITADAS, sendo assim convocadas a apresentarem suas amostras
no prazo de 10 (dez) dias úteis na Secretaria de Educação. O processo entra-se a 
disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL – NOTA DE REABERTURA

Aviso de Licitação - REABERTURA:
Tomada de Preço Nº 25/2022 PROC. Nº 483/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade TOMADA 
DE PREÇO, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para obra de REFORMA DA CASA DE BOMBA DE 
DRENAGEM “BOMBA DO CSU” na Rua Cap. Oscar Santos Bitencourt, s/nº, Bairro Vila 
Brito, Lorena, SP, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de Dezembro de 2022, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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Foto: Fabiana Cugolo

Evento divulga o aeroporto de Guará 
para agências e operadoras de turismo

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, em parceria com o Governo 
do Estado, a Rede Voa e a Azul 
Conecta, promove, no próxi-
mo dia 23, o 1° Roadshow do 
Aeroporto do Vale da Fé. O 
evento, que aborda detalhes 
dos planos do empreendimento 
e debate sobre novos negócios, 
será realizado no Hotel & Golfe 
Clube dos 500.

O encontro contará com 
apresentações das quatros ins-
tituições organizadoras sobre 
o Aeroporto de Guaratinguetá 
e os atrativos turísticos da re-
gião do Vale da Fé. Além disso, 
será realizada uma rodada de 
negócios que terá participação 
de operadoras de destaque no 
turismo, agências de viagens, 
hotéis, empresas de transporte, 
empresas aéreas e a concessio-
nária do aeroporto.

Depois do voo inaugural, 
realizado no último dia 25, e 

Da Redação
Guaratinguetá

Evento em Guaratinguetá, que teve voo inaugural; a previsão de conclusão da construção é de 180 dias

alizar voos no Aeroporto de 
Guaratinguetá.

Projeto – O Aeroporto Edu 
Chave foi leiloado em julho de 
2021 na Bolsa de Valores de 
São Paulo. O espaço faz parte 
do bloco sudeste, composto por 
outros dez aeroportos do inte-
rior paulista que foram arre-
matados por R$ 14,7 milhões, 
com o prazo de concessão de 
trinta anos.

O Consórcio NW e Voa SE 
vai administrar, além de Gua-
ratinguetá, os aeroportos 
de Ribeirão Preto, Bauru-A-
realva, Marília, Araraquara, 
São Carlos, Sorocaba, Franca, 
Avaré-Arandu, Registro e São 
Manuel.

Segundo o Estado, a expecta-
tiva é de que R$ 266,5 milhões 
sejam investidos em todo o blo-
co ao longo do contrato, com 
foco em ampliação de capa-
cidade, melhoria da operação 
e adequação à regulação. Nos 
primeiros quatro anos, a previ-
são é de que os investimentos 
cheguem a R$75,5 milhões.

com o roadshow, a Prefeitura e 
demais instituições envolvidas 
seguem com as negociações 
para intensificar os avanços no 
Aeroporto de Guaratinguetá.

Sustentável – O terminal de 
Guaratinguetá será o primeiro 
sustentável entre os 16 aero-
portos gerenciados pela VOA. 
A expectativa da empresa para 
a conclusão deste espaço é de 
180 dias, prazo que começa a 
ser contado a partir do próxi-
mo dia 25.

De acordo com informação 
da VOA, enquanto a implanta-
ção do terminal segue em anda-
mento, o hangar do aeroporto 
já está adaptado para receber 
passageiros, com banheiros e 
com capacidade para receber 
aeronaves de até nove passa-
geiros.

A expectativa da Rede VOA é 
que 100% da operação esteja 
pronta no final do primeiro 
semestre de 2023. A empresa 
parceira do primeiro voo, a 
Azul Conecta, é a primeira a 
demostrar interesse em re-

Parceiros apresentam atrações turísticas do Vale da Fé e programações para novos negócios no setor

Foto: Reprodução

Ubatuba tem R$ 10 milhões para modernização no Fortaleza
Obra prevê melhorias em estrada e implantação de sistema de drenagem; serviço deve ser iniciado no próximo dia 25

Contando com um recurso 
estadual de R$ 9,9 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba con-
firmou que pavimentará e 
promoverá outras melhorias 
na estrada de acesso ao bairro 
Fortaleza, que possui diversos 
atrativos naturais. A iniciativa 
tenta evitar que os moradores 
continuem sofrendo com ala-
gamentos no trecho.

Proferido pela prefeita Fla-
via Pascoal (PL), o anúncio 
de modernização da estrada 
Vereador José Alves Barreto, 
que liga a Rodovia SP-55 à 
Praia da Fortaleza, ocorreu 
durante cerimônia no Teatro 
de Ubatuba, na manhã da 
segunda-feira (14). O evento 
contou com as presenças do 
governador em exercício, Car-

Da Redação
Ubatuba

A prefeita Flávia Pascoal fala durante evento de apresentação para obras de acesso a bairro rural de Ubatuba

chefe do Executivo agradeceu 
o apoio estadual e dos dois par-
lamentares que auxiliaram na 
intermediação para a liberação 
da verba. “Estou extremamente 
feliz por essa obra em uma es-
trada tão importante do nosso 
município e que beneficiará 
esse bairro que conta com 
uma comunidade tradicional 
e um santuário ecológico. Este 
é mais um sonho que estamos 
concretizando para Ubatuba. 
Agradecemos ao Governo do 
Estado, ao deputado estadual 
André do Prado, e também 
ao deputado federal Marcio 
Alvino (PL) por todo trabalho 
dedicado à nossa população”. 

Além de uma praia com 
águas calmas, o bairro Fortale-
za reúne diversos outros atra-
tivos turísticos como piscinas 
naturais, trilhas, quiosques, 
hotéis e pontos para passeios 
de barco e lancha.

los Eduardo Pignatari (PSDB), 
e do deputado estadual André 
do Prado (PL). 

Viabilizada através do pro-
grama “Novas Estradas Vi-
cinais”, a obra consistirá no 
asfaltamento de 6,9 quilôme-
tros, instalação de obstáculos 
e de placas de sinalização e na 
implantação de um sistema de 
drenagem. O serviço é uma 
das apostas de Flavia para 
conter os alagamentos que 
ocorrem no ponto de acesso 
ao bairro devido a ausência de 
um mecanismo de captação e 
escoamento de águas pluviais. 

O recurso de quase R$ 10 
milhões, solicitado pelo Muni-
cípio ao Estado no início deste 
ano, foi liberado após autoriza-
ção do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem).

Além de revelar que o ser-
viço de melhorias deverá ser 
iniciado no próximo dia 25, a 

Foto: Reprodução

Pinda exporta mais de US$ 180 milhões e se 
torna oitava cidade paulista com maior índice
Dado é comemorado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico; locomotiva 
financeira é puxada pela comercialização de petróleo e pelo setor industrial

Pindamonhangaba come-
morou, mais uma vez, dados 
positivos nas exportações. 
No último mês, a cidade con-
tabilizou US$ 188 milhões 
exportados, dado que coloca 
o município como o oitavo 
que mais exporta no estado 
de São Paulo.

O índice foi divulgado, re-
centemente, pelo Ministério 
da Economia, com base no 
levantamento realizado pelo 
Comex Stat. O volume comer-
cializado comprova o cresci-
mento econômico da cidade, 
além de enfatizar que 2022 
está superando as projeções. O 
estudo passou a ser realizado 
pelo Governo Federal ainda 
em 1997, mas os melhores 
índices de Pindamonhangaba 
estão todos neste ano: em mar-
ço foram US$ 245 milhões, em 
junho US$ 210,7 milhões, em 
setembro US$ 177,4 milhões. 
Em abril foi de US$ 176,8 
milhões.

“Estamos superando os 
nossos próprios recordes e as 
informações do Ministério da 
Economia demonstram que a 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

tendência é de crescimento 
consolidado, e isso vai refletir 
em todos os setores como co-
mércio, serviços, construção 
civil e outros”, comemorou o 
prefeito Isael Domingues (PL), 
que destacou que a missão 
da secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico é de gerir 
o momento proveitoso para 
criar oportunidades de em-
prego, renda e investimentos.

Ao todo, a cidade já expor-
tou, em dez meses, cerca de 
US$ 1,5 bilhão. Se comparado 
com o ano anterior, a elevação 
é 138%, quando no mesmo pe-
ríodo comercializou US$664 
milhões.

A locomotiva do crescimen-
to é puxada pela venda de 
óleos brutos de petróleo e mi-
nerais, que totalizam US$634 
milhões, além das transações 
de alumínio em forma bruta, 
chapas ou tiras, que geraram 
US$ 412,5 milhões, assim 
como a metalurgia, que mo-
vimentou US$ 300 milhões

O registro coloca a cidade à 
frente de outros importantes 
municípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte), como 
Jacareí e Taubaté.

Além de Pindamonhanga-

Polo Industrial de Pinda; cidade é oitava do ranking de exportação

ba, outras cidades da região 
que tiveram índices positivos 
foram Lorena (85%), Cruzei-
ro (44,5%), Ilhabela (41,6%), 

São Sebastião (21,6%), Ja-
careí (17,7%), Caçapava 
(9%), Guaratinguetá (9%) e 
Taubaté (1,9%).
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PNEU ORIGINAL BRIDGESTONE E PIRELLIPNEU ORIGINAL BRIDGESTONE E PIRELLI
175/70/R14175/70/R14

R$97,00R$97,00

GUARÁ MOTORGUARÁ MOTOR
Guará- R. Capitão José Joaquim de Castro, 99
Lorena- Rua Castro Alves, 200 - Cruz 

 
Aparecida- Av. Padroeira do Brasil, 680

CORTESIACORTESIA

(12) 98820-0420

(12) 99785-4687
(12) 99773-8162

R$97,00R$97,00
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EXAME DE IMAGEM É NA SANTA CASA!

Foto: Gabriel Mota

Sem vestígios de Marco Aurélio, Polícia Civil 
encerra as escavações no Pico dos Marins
Mesmo com operação frustrada nesta semana, inquérito continua aberto na delegacia de Piquete 

Após mais de seis horas de 
trabalho, a Polícia Civil de Pi-
quete encerrou as escavações 
na base do Pico dos Marins 
na quarta-feira (16). Dois lo-
cais foram avaliados e nada 
foi encontrado, frustrando as 
expectativas por respostas do 
Caso Marco Aurélio. As inves-
tigações continuam.

A operação, comandada 
pela Civil, contou com peritos 
e um cão farejador da Polícia 
Científica, além de funcionários 
e maquinário da Prefeitura de 
Piquete. Os dois pontos, já de-
limitados desde o ano passado, 
foram apontados durante os re-
latos de testemunhas que afir-
mam ter visto algo semelhante 
a uma cova nas imediações. 
Depoimentos que, inclusive, 
motivaram a reabertura do 
inquérito em 2021. 

Na ação desta semana, no 
primeiro trecho aberto, nada 
foi encontrado pela equipe. 
No segundo ponto demarcado, 
o cão farejador manifestou a 
presença de algum composto 
orgânico após as primeiras pás 
de terra serem retiradas pela 

Gabriel Mota 
Piquete

continuam. Ele colherá depoi-
mentos de pessoas envolvidas 
com o caso, incluindo as citadas 
no primeiro inquérito. 

Uma segunda linha de in-
vestigação sugere que Mar-
co Aurélio esteja vivo. Essa 
possibilidade surgiu após a 
divulgação de uma projeção 

Polícia Civil durante trabalho de escavações no Pico dos Marins; sem resultados, ação é encerrada

de sua fisionomia atual, como 
uma pessoa em situação de 
rua, baseada na aparência de 
seu irmão gêmeo univitelino. 
Embora testemunhas afirma-
rem terem visto alguém com 
características similares, a 
Polícia Civil não encontrou 
evidências concretas durante 
as diligências. 

Histórico – O garoto pau-
listano Marco Aurélio Simon 
tinha 15 anos quando parti-
cipou de uma expedição ao 
Pico dos Marins, em Piquete, 
em junho de 1985. Ele fazia 
parte de um grupo composto 
por outros três adolescentes 
e um adulto. 

Durante a subida, a lesão de 
um dos integrantes impediu 
o grupo de chegar ao topo do 
pico. Enquanto retornavam à 
base, Marco Aurélio se sepa-
rou dos colegas e nunca mais 
foi visto. 

O desaparecimento moti-
vou uma grande operação de 
buscas envolvendo policiais, 
bombeiros, Exército e volun-
tários, que gerou repercussão 
e comoção nacional. Sem 
respostas, o caso ainda des-
perta curiosidade e mistério 
pelo país, 37 anos após ser 
registrado.

retroescavadeira. A área de 
busca foi ampliada, mas nada 
foi encontrado, apenas uma 
pequena amostra com material 
similar a alguns fios, que será 
analisada pela perícia, mesmo 
sem gerar grandes expectativas. 

“O perito apreendeu aqui 
um objeto parecido com um 
cabelo, mas talvez não seja 
cabelo, talvez sejam raízes. 
Ele vai ver melhor o que é, no 
Instituto de Criminalística, e 
nos dá a informação”, explicou 
o delegado da Polícia Civil de 
Piquete responsável pelo caso, 
Fábio Cabett.

A escavação no local já es-
tava prevista desde julho de 
2021, com a reabertura do 
inquérito. O longo intervalo 
de tempo foi consequência da 
necessidade por uma série de 
autorizações devido ao fato 
de se tratar de uma área de 
preservação ambiental. No ano 
passado, a casa, que também 
fica na base do Pico dos Marins, 
foi investigada com uma ação 
similar no concreto da parte 
interna, mas nada foi encontra-
do. Por isso, o delegado Cabett, 
afirma que esse trabalho de 
campo foi finalizado. 

“Da minha parte encerra 
aqui! Todas as informações 

nós checamos, atrás da casa, 
dez dias depois da primeira 
escavação, tudo com a perícia e 
a ajuda da Prefeitura, e fizemos 
hoje essas duas escavações” 
justificou o responsável pelo 
caso. 

Ele disse que a análise dos pe-
ritos pontua que “é muito difícil 

achar uma ossada com mais de 
cinco anos. Em quarenta anos, 
só se acharia a parte de cima, 
a mandíbula ou a arcada den-
tária. Segundo até os peritos 
aqui, em comum acordo, acho 
que não tem mais o que fazer”.

O delegado informou, no 
entanto, que as investigações 

Polícia Civil investiga morte de mulher espancada por 
grupo de pessoas no Vila dos Comerciários em Cruzeiro
Ataque em condomínio deixou vítima com sinais de violência e hemorragia; DIG faz varredura para identificar os assassinos

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Cruzeiro 
realizou diligências na quar-
ta-feira, dia 16, em busca de 
informações que contribuam 
para a identificação dos res-
ponsáveis pelo assassinato 
de uma mulher de 41 anos, 
ocorrido na madrugada da 
última terça-feira (15). A 
vítima, que era moradora do 
bairro Vila dos Comerciários, 
morreu pouco depois de ser 
espancada por um grupo de 
pessoas.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a Polícia Mi-
litar e o Corpo de Bombeiros 
foram acionados, por volta 

Da Redação
Cruzeiro

da 1h, por moradores do 
condomínio Colinas da Man-
tiqueira, que fica no bairro 
Vila dos Comerciários, que 
ouviram os gritos de socorro 
de uma mulher. Ao entrarem 
no condomínio, os agentes 
se depararam com a vítima 
caída no chão e com diversos 
ferimentos pelo corpo.

Ao prestar os primeiros 
socorros, os bombeiros cons-
tataram que ela estava com 
hemorragia, o que ocasiona-
va sangramento pela boca, 
nariz e ouvidos. Encaminha-
da à Santa Casa de Cruzeiro, 
a vítima, identificada como 
Flávia Augusta Nogueira, 
morreu poucos minutos 
depois de dar entrada na 
unidade.

Moradores do condomínio 

Foto: xxxxxxxxxxxx

Flávia Augusta, que foi vítima de homicídio por espancamento na Vila dos Comerciários, em Cruzeiro

relataram à PM que a mu-
lher foi espancada por um 
grupo de pessoas, sendo que 
algumas delas usaram uma 
barra de ferro no crime.

Após passar por perícia no 
Instituto de Criminalística 
e no IML (Instituto Médico 
Legal), o corpo de Flavia foi 
enterrado no fim da tarde da 
última terça-feira no Cemité-
rio Municipal de Cruzeiro.

A DIG de Cruzeiro promo-
ve diligências no Vila dos 
Comerciários em busca de 
testemunhas e imagens de 
câmeras de videomonitora-
mento que possam ajudar na 
identificação dos assassinos. 
Até o fechamento desta 
edição, ninguém havia sido 
preso ou esclarecido o que 
motivou as agressões.

Mulher é presa em flagrante por matar companheiro a facadas em Lorena 

Uma mulher de 21 anos 
foi presa em flagrante após 
assassinar o companheiro 
com uma faca na noite da 
última quarta-feira (16) em 
Lorena. O homem foi levado 
ao Pronto Socorro, mas não 
resistiu aos ferimentos. 

Segundo a secretaria de 

Andréa Moroni
Lorena

Segurança Pública, o cri-
me ocorreu por volta das 
20h na rua Guilherme de 
Campos, no Vila dos Co-
merciários 1. O homem 
de 25 anos discutia com a 
companheira no momento 
em que foi golpeado nas 
costas e no tórax. Em nota, 
a Delegacia Seccional de 
Guaratinguetá (responsável 
pela investigação) informou 
que os desentendimentos do 

casal eram frequentes.
A Polícia Militar foi acio-

nada para atender uma 
ocorrência de agressão em 
via pública, quando se depa-
rou com o irmão da vítima, 
que informou que o rapaz 
havia sido levado ao Pronto 
Socorro. Em contato com a 
equipe médica, a PM foi in-
formada que o homem apre-
sentava três perfurações 
nas costas e uma no tórax e 

que seu estado de saúde era 
gravíssimo. Pouco depois, o 
óbito foi confirmado.

Os policiais militares re-
tornaram à cena do crime 
e prenderam a mulher, 
que confessou ter matado 
a vítima com uma faca de 
uso doméstico, apreendida 
no local.

O caso foi registrado na 
delegacia de Lorena como 
homicídio doloso.
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Atlético faz ajustes para disputar sua primeira Copa São Paulo
Caçula do Vale, alvirrubro estreia na competição a partir de janeiro; time mandará partidas no Dario Rodrigues Leite

Do sonho de se tornar um 
clube profissional à realiza-
ção de entrar em campo para 
uma competição oficial muita 
coisa aconteceu. A ambição 
do ex-goleiro Cacalo em criar 
um novo time de futebol em 
Guaratinguetá teve início com 
alguns rabiscos, camisas con-
feccionadas por conta própria, 
o nome da cidade e duas cores 
que representam o futebol lo-
cal. Neste ano, o Atlético deu os 
primeiros passos, mas a partir 
de janeiro o time começa um 
capítulo mais do que especial, 
a estreia na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior.

O Corujão do Vale, apelido 
dado à nova equipe da região, 
está no Grupo 13 ao lado 
de Goiás, Gama-DF e Grêmio 
Pague Menos-CE. Para chegar 
à segunda fase, o Atlético Gua-
ratinguetá precisa ficar entre 
os dois primeiros colocados. 
“Estamos fazendo a preparação 

Gabriel Mota
Piquete

há cerca de trinta dias, come-
çamos com trinta atletas, todos 
registados na Federação, assim 
como nossos atletas do sub-15 
e sub-17”, destacou Cacalo, 
idealizador e preparador de 
goleiros do clube.

Para chegar em 2023 com 
chances reais de classificação 
na Copinha e nas demais com-
petições, o Atlético realizou 
em 2022 uma temporada de 
calendário cheio disputando 
as edições do Campeonato 
Paulista sub-11, sub-13, sub-
15, sub-17 e sub-20. O clube 
ainda lançou oficialmente a 
equipe feminina, que também 
disputa competições estaduais 
no sub-17.

“Esperamos em algum mo-
mento filiarmos à Federação 
Paulista como time profis-
sional. Por enquanto somos 
filiados como time de base”, 
ressaltou Cacalo.

Ex-zagueiro, com história de 
acessos e vitórias pelo Guara-
tinguetá, Rocha foi o técnico do 
time masculino nas categorias 
de base deste ano e será o 

comandante do alvirrubro na 
Copinha de 2023. “É um exce-
lente profissional, (excelente) 
trabalho, tem muita experiên-
cia dentro de campo”, ressaltou 
o preparador de goleiros ao 
responder sobre o treinador 
da equipe.

O Atlético Guaratinguetá 
treina atualmente no campo 
do Teci Guará, no Pedregulho. 
A equipe mandará seus jogos 
no Estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite. A preparação 
física dos jogadores acontece 
em uma academia da cidade, 
que firmou parceria com a 
equipe.

De acordo com Cacalo, a 
preparação está em ritmo 
acelerado, foi realizada uma 
pré-temporada de 15 dias e 
uma intertemporada. “Agora 
estamos na preparação técnica 
e tática com o Rocha e espera-
mos fazer um bom papel na 
Copa São Paulo”, salientou.

O elenco do Atlético conta 
com trinta jogadores, com 25 
deles inscritos para disputar a 
competição em janeiro.

Foto: Reprodução ACG

Jogadores do sub-17 durante partida do Atlético; clube representa Guaratinguetá na próxima Copa São Paulo

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, na 
sessão da quarta-feira (16), a 
doação de uma área pública 
à Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. O quartel da polícia, 
que, atualmente, é localizado às 
margens da Rodovia Presiden-
te Dutra, no bairro da Figueira, 
terá uma nova sede, construída 
em uma área central da cidade, 
nas proximidades da Avenida 
Doutor Ariberto Pereira da 
Cunha, no Loteamento Prefei-
to Gilberto Filippo. Durante a 
votação na Casa de Leis repre-
sentantes da Polícia Militar 
estiveram presentes.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O comandante da 2ª Com-
panhia de Polícia Militar do 
23º BPMI (Batalhão de Polícia 
Militar do Interior), capitão 
Wagner Guimarães, destacou 
à imprensa que a localização 
da nova sede auxilia no aten-
dimento a todos bairros da 
cidade. “A parte turística e 
residencial de Guaratinguetá 
está em plena expansão, e 
a segurança tem que acom-
panhar isso. Nós temos que 
dar uma estrutura para a 
segurança, porque se Guara-
tinguetá estiver crescendo e 
aumentar o fluxo de dinheiro 
e de pessoas, nós temos que 
ter essa estrutura e essa pro-
posta de uma construção de 
uma nova sede que dê base 
para pedido de novo efetivo, 

Câmara aprova doação de área pública 
para Polícia Militar em Guaratinguetá
Projeto para novo quartel militar tem sede projetada para proximidade da avenida da Unesp e Fórum

Área disponibilizada para construção de quartel para a Polícia Militar, próxima à Unesp, em Guaratinguetá

para que nós tenhamos mais 
viaturas, porque Guaratin-
guetá já está se tornando 
uma cidade de grande porte. 
Essas condições são viáveis e 
pertinentes”, frisou. 

Em relação ao projeto para 
a construção do novo quar-
tel, ainda de acordo com o 
comandante, desde 2018 a 
Polícia Militar já conta com 
diversas propostas que serão 
adequadas ao terreno e pos-
sibilidades da utilização da 
área, como o estacionamento 
e a área edificada. 

Segundo o projeto de lei exe-
cutivo, a escritura de doação 
da área pública deve ser feita 
em um prazo de até 90 dias, a 
partir da data da publicação da 
lei aprovada.

Foto: Fabiana Cugolo

Dia Mundial do Banheiro traz alerta e desafios de cuidados
Iguá lança iniciativa sobre a importância do acesso ao banheiro e ao esgotamento sanitário na preservação de vidas

Piquete, dia 19 de novembro 
de 2022 – No Dia Mundial 
do Banheiro, data instituída 
no calendário anual da ONU 
desde 2013, a Iguá, uma das 
principais empresas de sanea-
mento no Brasil, adotou alguns 
banheiros em instituições que 
irão ganhar uma cara nova. 
A ação inclui consertos de 
vazamentos, trocas de tor-
neiras, pias, chuveiros, vasos 
sanitários, portas, fechaduras, 
válvulas de descargas e até 
pequenos objetos decorativos.

No total foram escolhidos 
cerca de 16 banheiros, entre 
creches, casas de repouso, 
abrigos, grêmios recreativos 
e projetos comunitários nas 
localidades onde a Iguá é a 
operadora dos serviços de 
água e esgoto.

Na cidade de Piquete, a 

Da Assessoria
Piquete

“Universalizar o saneamento 
é uma pauta urgente, com 
impactos sociais, ambientais 
e econômicos. Não é mais 
possível admitirmos que em 
pleno século XXI há tantos 
brasileiros sem acesso a esse 
serviço”, conclui o COO da Iguá, 
Péricles Weber.

A aprovação do novo marco 
legal do saneamento básico, 
sancionado por meio da Lei nº 

14.026/2020, traz esperança e 
diversas mudanças relevantes 
para o cenário do saneamento 
básico brasileiro. As principais 
metas do novo marco legal 
são universalizar e qualificar 
a prestação dos serviços no 
setor até 2033, garantindo que 
99% da população brasileira 
tenha acesso à água potável e 
90% ao tratamento e a coleta 
de esgoto.

Águas Piquete, que pertence 
ao do Grupo Iguá, irá realizar 
a ação em alguns banheiros 
do Lar dos Idosos São Vicente 
de Paulo.

Dispor de um banheiro deve-
ria ser algo comum em pleno 
século XXI. Mas, infelizmente, 
essa não é a realidade da po-
pulação brasileira. Segundo os 
dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Brasil são 1,6 milhão 
de domicílios sem banheiro, 
ou seja, cerca de 5 milhões de 
pessoas não têm acesso a um 
sanitário doméstico.

“Ter um banheiro é um pri-
vilégio, especialmente quando 
sabemos que, no mundo, há 
milhares de pessoas que não 
têm. A falta de esgotamento 
sanitário está intimamente 
ligada à precariedade de con-
dições de vida da população. 
Vamos adotar alguns banhei-
ros, deixando-os funcionais e 

agradáveis. Dessa forma, pre-
tendemos trazer essa questão 
para o debate”, Ariane Roma 
– Especialista de Responsabi-
lidade Social e Transformação, 
na Iguá Saneamento.

A proposta da ONU ao incluir 
a data, 19 de Novembro, em 
seu calendário oficial, é dar vi-
sibilidade e chamar a atenção 
de todos para a importância do 
acesso a banheiros e ao esgo-
tamento sanitário no mundo.

De acordo com as Nações 
Unidas, 4,2 bilhões de pessoas 
não têm disponibilidade de um 
banheiro. Diante dessa reali-
dade, o acesso à água limpa 
e saneamento para todos até 
2030 entrou como um dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Desde 2020, a Iguá é mem-
bro da Rede Brasil do Pacto 
Global, iniciativa da ONU para 
mobilizar a comunidade em-
presarial na adoção e promo-

ção de iniciativas alinhadas aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, se tornando a 
primeira empresa do setor 
a manifestar empenho com 
a descarbonização de seu 
negócio, e avançando em ou-
tras agendas socioambientais 
como o compromisso público 
junto ao Science Based Target 
initiative (SBTi) para reduzir 
suas emissões de carbono 
até 2030 e lançando o plano 
“Carbono Neutro”. Ainda em 
reconhecimento das ações 
que vem desenvolvendo em 
prol do enfrentamento da cri-
se climática, neste ano a Iguá 
foi uma das condecoradas no 
programa de Reconhecimento 
IWA Climate Smart Utilit pela 
Associação Internacional de 
Água (IWA, na sigla em inglês), 
maior rede internacional de 
profissionais de água, com 
membros em mais de 130 
países.
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