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Roadshow divulga 
novo Aeroporto 
Vale da Fé para 
agências turísticas
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Trabalhadores 
de fábricas de 
Pinda ameaçam 
entrar em greve
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Os metalúrgicos de duas 
fábricas do ramo do alumí-
nio, Latasa e Elfer, ameaça-
ram entrar em greve, nesta 
semana, em Pindamonhan-
gaba. As empresas envolvem 
cerca de quatrocentos fun-
cionários e estão localizadas 
no distrito do Feital, próximo 
à Novelis.

Reforma de
Aparecida segue
parada após 
decisão judicial

O debate sobre a reestrutu-
ração de cargos na Prefeitura 
de Aparecida ainda está longe 
de uma solução. O governo 
de Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (PODEMOS), tenta 
articular a lei, aprovada no 
início do mês, sobre a alteração 
administrativa para o acerto 
sobre 170 cargos e a criação 
de duas secretarias. 
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Menor é suspeito 
de matar mulher 
com pauladas
em Cruzeiro

Caraguá cria 
mais de três mil 
vagas em sete 
novas escolas

Um dos pilares da gestão 
do prefeito Aguilar Junior 
(MDB), a educação, deve 
receber sete novas unidades 
de ensino. Para a construção 
das novas escolas, mais de 
três mil vagas foram cria-
das. A iniciativa movimenta 
R$ 23 milhões de recursos 
municipais.

Morte de jovem 
tem motivação 
Lula x Bolsonaro 
descartada

Depois de quase três sema-
nas de investigação, a Polícia 
Civil de Cruzeiro concluiu na 
terça-feira (22) que o assassi-
nato de um jovem de 24 anos, 
ocorrido no último dia 30, não 
teve motivação política. Apre-
endido após confessar o crime, 
um adolescente de 17 anos 
revelou que matou a vítima 
devido a um desentendimento 
em uma festa.
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Objetivo é incentivar a venda de pacotes aéreos 
para a região, com uso do aeroporto de Guará

O processo para atrair in-
vestidores ao novo aeropor-
to de Guaratinguetá contou 
com a realização do primeiro 
Roadshow do Aeroporto Vale 
da Fé, organizado pela Pre-
feitura de Guaratinguetá, em 

parceria com o Governo do 
Estado, através da InvestSP, a 
Rede Voa e a Azul Conecta. O 
evento foi realizado no Hotel 
& Golfe Clube dos 500, na 
quarta-feira (23). O encontro 
contou com apresentações 

das quatro instituições orga-
nizadoras sobre o aeroporto, 
e também sobre os atrativos 
turísticos da região do Vale 
da Fé.

Foto: Reprodução PMG

Marcus Soliva fala durante Roadshow, com destaque para planejamento sobre o Aeroporto Vale da Fé

Lorena tenta repor bomba e faz 
desassoreamento no Rio Mandi

A temporada das chuvas for-
tes voltou e os moradores da 
Vila Brito, em Lorena, torcem 
para que o volume de água 
não seja forte para não causar 
inundações no local. A preocu-
pação aumentou quando uma 
bomba, que ajudava a evitar 

as enchentes, foi furtada do 
bairro. A Prefeitura explicou 
que foi feito o Boletim de 
Ocorrência, em maio, sobre o 
furto da bomba da Vila Brito, e 
que a compra de um aparelho 
está na etapa final.
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Câmara autoriza inclusão de 
novos funcionários ao Plano
de Cargos e Salários da Codesg

O projeto de lei do Execu-
tivo que inclui anexos no já 
existente Plano de Cargos e 
Salários para os empregados 
públicos da Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá) foi aprovado 

por unanimidade na Câmara, 
na segunda-feira (21). O Pla-
no, que vigora desde 2017, 
passa a adequar a situação 
de empregados incorporados 
à Codesg em 2023.
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Guará aprova contratação de 
mulheres vítimas de violência

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, na 
segunda-feira (21), o projeto de 
lei que dispõe sobre o estímulo 
à contratação de mulheres ví-
timas de violência doméstica e 
dependentes economicamente 

de parceiros. De acordo com o 
texto, a proposta visa apoiar a 
autonomia financeira de mu-
lheres nesta situação por meio 
de sua inserção no mercado de 
trabalho.
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Entrega de vinte moradias do CDHU

Prefeitura de Cachoeira 
Paulista entrega mais vinte 
moradias do CDHU para 
famílias no bairro São José

A Prefeitura de Cachoeira Paulista entregou nesta 
sexta-feira (25) mais vinte casas no bairro São José. 
Esse é o quarto lote de casas construídas através de 
parceria com a CDHU (Companhia Desenvolvimento 
Habitacional Urbano). As famílias esperavam essas 
casas há mais de 12 anos. Após anos de espera nos 
governos de antecessores, a atual administração, do 
prefeito Antônio Carlos Mineiro (MDB), já entregou 
sessenta casas, e tem o compromisso de entregar 
mais vinte imóveis, totalizando 80 unidades habi-
tacionais.

Foto: Reprodução PMCP

Quadrilha de 
jogo do bicho é 
alvo de operação 
em Pinda

Ordenada pelo MP-SP 
(Ministério Público do Es-
tado de São Paulo), uma 
operação deflagrada na 
terça-feira (23), contra uma 
quadrilha de jogo do bicho, 
apreendeu R$ 500 mil em 
Pindamonhangaba e Tauba-
té. Além de técnicos do 
órgão, a ação contou com 
o reforço das polícias Civil 
e Militar.

Pág. 6

Pág.  5

Foto: Reprodução PMP

Menino recebe vacinação contra Covid-19 em Pinda; ação é prorrogada

Suspeito de assassinar uma 
mulher de 41 anos em Cru-
zeiro na semana passada, um 
adolescente de 15 anos foi 
apreendido no município na 
segunda-feira (21).

Baixa procura por novas doses faz 
RMVale prorrogar Multivacinação

Com baixa procura pelas 
vacinas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) segue 
a recomendação do Governo 
do Estado de São Paulo que 
prorroga até o próximo dia 

30 a Campanha de Multi-
vacinação. A iniciativa tem 
como objetivo atualizar a 
caderneta de vacinação de 
crianças e adolescentes até 
15 anos de idade.
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Prefeitura abre inscrições para 
contratação de professores de 
educação física para Cruzeiro

Pág. 5



26 DE NOVEMBRO DE 20222

ESTATAIS E O GOVERNO LULA
O presidente Lula afirmou recente-
mente que as estatais, no seu terceiro 
governo, retornarão as suas funções 
sociais!
Retornar as suas funções antigas, 
como em seus governos anteriores, 
significa o presidente da República 
intervir diretamente na sua gestão.
Como o presidente está ainda em 
clima de campanha e de uma vitória 
apertada sobre o seu oponente, não 
teve tempo para se atualizar nas 
mudanças ocorridas no país nestes 
últimos vinte anos. 
No governo Temer foi elaborada a 
Lei das Estatais, (Lei 13.303/2016) 
estabelecendo uma série de mecanis-
mos de transparência e governança, 
como regras para a divulgação de 
informações, práticas de gestão de 
risco, códigos de conduta, formas de 
fiscalização pelo Estado e sociedade, 
funcionamentos dos conselhos e re-
quisitos mínimos para a nomeação de 
dirigentes e as normas de licitações e 

contratos.
A escolha dos administradores das 
estatais deve recair sobre cidadão de 
reputação ilibada e notório conhe-
cimento que preencham, cumula-
tivamente, os requisitos de tempo 
mínimo de experiência profissional, 
formação acadêmica compatível e 
não ser inelegível.
E o mais importante: autoridades do 
governo, dirigente de partido político 
e membro do legislativo, estenden-
do-se aos parentes consanguíneos ou 
afins, até o terceiro grau das pessoas 
mencionadas estão proibidos de 
assumir cargos de direção.
Daí a recuperação estrutural das es-
tais e os lucros fantásticos além dos 
dividendos distribuídos.
Resultado da Lei das Estatais.
A Eletrobras antes da Lei das Estatais 
tinha o valor de mercado de 9 bilhões 
de reais, seu valor de privatização 
alcançou 60 bilhões.
Daí, o fato de o presidente Bolsonaro 
tentar modificar a lei para controlar o 
repasse do preço dos combustíveis e 
não conseguir.
Mesmo expediente o presidente Lula 
tenderá, em vão.
A sociedade espera!
Outra afirmação equivocada que o 
presidente Lula professa é de que as 
empresas estatais devem cumprir a 
sua função social, ou seja, o lucro 
deve ser distribuído para a sociedade.
(?)
Ledo engano, pois uma empresa de 
capital aberto, sociedade anônima, 
com títulos negociados em Bolsa, 
tem por princípio o lucro, não como 

prioridade, mas como consequência.
E maior beneficiado do lucro é o 
próprio Estado.
No entanto, o objetivo de sucesso 
financeiro de uma empresa só deve 
ser entendido como legítimo se ela 
cumpre o seu papel social de gerado-
ra de empregos, introdução de novas 
tecnologias, a inovação, fomenta o 
mercado, pagamento de impostos 
e supri as necessidades básicas dos 
indivíduos, garantindo-lhes uma 
existência digna.
O mesmo procedimento para as em-
presas públicas onde o Estado  possui 
o maior volume de investimento, sem 
cunho privado, como Caixa Econô-
mica, Correios, BNDES e outras.
O governo federal tem atualmente, 
segundo o Ministério da Economia, 
134 estatais, das quais 46 são de 
controle direto e 88 são subsidiárias 
da Petrobras, Eletrobras, Banco do 
Brasil, Caixa, Correios e BNDES.
Nos últimos dois anos, 20 estatais 
já foram privatizadas ou liquidadas, 

sendo a maioria delas subsidiárias da 
Eletrobras e da Petrobras, segundo o 
último Boletim das Empresas Esta-
tais Federais, divulgado em abril pela 
Secretaria de Coordenação e Gover-
nança das Empresas Estatais.
No governo militar alcançamos a ci-
fra de perto de 700 empresas estatais, 
como fonte de captação de inves-
timentos a taxas razoáveis de juros 
que se transformaram em uma dívida 
impagável.
O surgimento das empresas estatais 
no país pode ser entendido como um 
episódio que anda junto com a ideia 
de intervenção do Estado na econo-
mia, verificado na segunda metade 
do século XX aliado a aceleração 
do desenvolvimento das indústrias 
de base centradas na matéria-prima 
nacional.
Este movimento nasceu na Europa e 
incrementado no pós-guerra no pro-
cesso de recuperação das economias 
europeias.
A partir de 1980 a Europa inicia um 
processo de privatização, mais signi-
ficativo na Inglaterra com Margareth 
Thatcher.
 Em 1989, com as recomendações do 
Consenso de Washington dirigido aos 
país subdesenvolvidos para a privati-
zação onde o FMI impunha agendas 
econômicas a estados com econo-
mias e políticas frágeis.
Como os governantes destruíram 
o Pró-Alcool, Plano Real, a Lei de 
Responsabilidade, a obrigatoriedade 
dos Precatórios, Lei Orçamentária, é 
bem possível, que a Lei das Estatais 
siga o mesmo caminho.

 “O surgimento das empresas estatais 
no país pode ser entendido como um 

episódio que anda junto com a ideia de 
intervenção do Estado na economia.”

“No Brasil, empresa
 privada é aquela que 

é controlada pelo governo, e empresa públi-
ca é aquela que ninguém controla”

Roberto Campos

Política a conta-gotas...
Gestão humanizada

Se a escalação de João Vaz para 
o comando da Codesg foi uma estra-
tégia do prefeito Marcus Soliva, em 
preparação do seu time para seleção 
eleitoral de 2024, na opinião dos 
politiqueiros, a jogada deu certo. A 
prova disso foi o projeto de inclusão 
dos novos funcionários da autarquia 
no Plano de Cargos e Salários, que 
articulou com os vereadores e apro-
vou na Câmara. Para Vaz, não se faz 
gestão de qualidade sem a valorização 
da classe operacional.

Alguém responde!
É impressão da galera que comen-

ta política na Praça Conselheiro, ou é 
realidade que o presidente da Câmara 
de Guará tentou tomar o lugar na foto 
de João Vaz, ao divulgar a aprovação 
do projeto de inclusão dos novos 
funcionários da Codesg no Plano de 
Cargos e Salários?

E por falar em foto
As últimas aparições do vereador 

Marcio Almeida junto ao vice-prefeito 
Regis Yasumura em várias ocasiões, 
a exemplo da solenidade do Estado 
onde Guará foi contemplada com 
dois caminhões, já deu o que falar 
nos cafezinhos mais politizados do 
pedaço. A dupla até gravou vídeo para 
redes sociais. Tem gente prevendo que 
essa aproximação pode ter a ver com 
as eleições que se aproximam. Seria 
Almeida o mais propenso vice que 
Yasumura está pretendendo?

Assediado
Com a marca de sucesso em todas 

as campanhas que articula como pre-
sidente da Aceg – Associação Comer-
cial de Guaratinguetá, Guilherme Gi-
gli tem desperta-
do o interesse dos 
mais renomados 
líderes partidá-
rios, com vistas 
às eleições vin-
douras. Por isso, 
com a mesma 
habilidade que 
se envolve nos 
projetos mais importantes da cidade, 
acena também para os políticos, fler-
tando com todos, porém, sem namorar 
e muito menos casar com ninguém. 
Pelo menos por enquanto...

Veto! Ou não veta?
Com um orçamento estimado em 

R$ 320 milhões para 2023, o prefeito 
Sylvio Ballerini acendeu o alerta 
contra os gastos evasivos para não 
comprometer projetos que tem pela 
frente em Lorena, haja visto o estresse 
que rolou devido as emendas que a 
Câmara teria aleatoriamente aprovado 
para alguns setores da cidade, sem 
consultá-lo previamente. Pelos rumo-
res nos corredores da municipalidade, 
vem vetos e confusão pela frente.

Apertem os cintos...
...o piloto sumiu Como previsto, 

teve ‘casa cheia’, quer dizer, salão 
social do Clube Comercial de Lorena 
lotado, na última quarta-feira, para 
sessão solene de outorga de títulos 
de cidadania a várias personalidades. 
Vereadores a postos, mesa formada, 
homenageados, autoridades e a espe-
culação política fervendo nos bastido-

Cidadania por mérito e reconhecimento

Em passagem pelo Atos no Rádio, na última segunda-feira (21), o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus Soliva, comemorou o avanço de projetos considera-
dos essenciais para a segunda metade do mandato. Ele frisou a importância de 
propostas como a parceria entre Município, Estado e a Rede Voa para o novo 
Aeroporto do Vale da Fé, que teve evento, na última quarta-feira, com empre-
sários do setor turístico. O negócio faz parte do plano Avança Guará, assim 
como outras frentes, como 
a restauração do centro his-
tórico (estação, mercadão, 
matriz e museus), estrutu-
ração da mobilidade (anel 
viário) e interligação com 
outras cidades, consideradas 
essenciais no plano regio-
nal. Na política, o prefeito 
mostrou que o momento é 
de cuidados com projetos 
pessoais, já que “há muito o 
que fazer até 2024...”.

Superávit em investimentos & sucessão

Projetos, investimentos, obras e sucessão municipal 
foram assuntos de Marcus Soliva no Atos no Rádio

Aloísio Vieira

Guilherme Gigli

res da festa, pela ausência do prefeito 
Sylvio Ballerini no evento e, conse-
quentemente, com a presença do ex-

-prefeito Aloísio 
Vieira que, além 
de compor a mesa 
administrativa da 
sessão, teve di-
reito a discurso 
sob aplausos. Em 
decorrência des-
ta foto, tinham 
saudosistas per-

guntando sobre o domicílio eleitoral 
de Vieira...

Construindo pontes
Destaque da noite de outorga de 

títulos de cidadania em Lorena, o vice 
governador eleito Felicio Ramuth, 
agora cidadão lorenense, deixou claro 
o fator unidade com o município como 

o caminho para os futuros projetos 
que pretende no Estado. Sem perda de 
tempo, o presidente da Câmara, Fabio 
Longuinho, já tem encontro agendado 
com Ramuth após a posse. 

Plenário ‘meio a meio’
Com os últimos acontecimentos 

nos bastidores da Câmara de Lore-
na, explícitos na votação da LDO, a 
pergunta que não quer calar: “com o 
Maurinho Fradique surtando com o 
grupo do presidente Fábio Longuinho, 
ele retorna para sombra do Executivo 
ou adere à terceira via do Legislativo 
– que transita e articula nas sombras 
dos poderes?”

Xeque-mate
Com o plenário da Câmara de 

Lorena aparentemente dividido em 
três, prevalecendo um dos grupos com 
oito votos – podendo contar com o de-
sempate por parte do presidente, qual 
será a estratégia dos outros dois para 
sobreviver às votações? Outra dúvida 
do mercado político: virá também 
com a subdivisão dos vereadores o 
‘terrorismo’ dos cargos de assessoria?

Cobra que não anda...
...não engole sapo – o pessoal de 

Cachoeira Paulista já ficou sabendo o 

que o prefeito Antonio Mineiro e sua 
equipe de ‘primeira chamada’ foi fa-
zer em Brasília esta semana: reunião 
no CNPq para avançar na posse de 
uma área do INPE – às margens da 
Dutra; definições de projetos junto à 
secretaria de Governo da Presidência 
da República; garantir a continuidade 
da revitalização da Estação Ferrovi-
ária, entre outras pautas. Na contra-
mão, os eleitores ainda não sabem, 
e nem descobriram o que foi fazer, 
mais uma vez, o pessoal da Câmara 
que embarcou no mesmo voo do pre-
feito para Capital Federal. Detalhe: 
comenta-se que é muito dispendioso 
aos cofres públicos esses vereadores 
irem tão longe apenas para fazer fo-
tos com políticos que nem reeleitos 
foram...

Tour parlamentar
Com a ida repentina de 40% do 

plenário da Câmara de Cachoeira 
Paulista a Brasília, esta semana, 
aparentemente sem um justificativa 
previamente apresentada, tem gente 
na cidade prometendo verificar o 
Portal da Transparência antes de de-
nunciar no MP a gastança do dinheiro 
público. Ah, disseram que levaram até 
‘aquela bacana’ de contrapeso, que 
nem trabalha na Câmara, para o ‘rolê 
parlamentar’. Com a palavra, o ainda 
presidente Brejão, já que é o paladino 
da justiça encarnado...

Seiscentos milhões em...
...ações pela frente A Câmara de 

Pindamonhangaba abriu a temporada 
de audiências públicas para definir o 
aval ao orçamento de mais de R$600 
milhões, que o prefeito Isael Domin-
gues terá para administrar o próximo 
ano. Com tanto dinheiro na Prefeitura, 
o que não está faltando é vereador 
querendo participar deste investimen-
to através de propostas de emendas, 
esperando os aplausos da torcida.

E por falar em aplauso...
...é voz corrente pelas esquinas de 

Pinda que o Professor Everton China-
que, após a dupla Dr. Isael Domingues 
e Ricardo Piorino, é o que mais reúne 
público e simpatia da população atra-
vés de suas atividades e programações 
junto à secretaria de Esporte. Obser-
varam que por conta disso, seu desem-
penho tem despertando mais ciúmes 
internos – entre o secretariado – que 
externos. Segundo o mercado político, 
é a seleção para vice de Piorino que 
já está pegando fogo nos bastidores 
eleitorais da cidade.

Felicio Ramuth e Fabio Longuinho

Em momento solene, na última quarta-feira, a Câmara de Lorena realizou sessão extraordinária, no salão social do Clube Comercial, 
para cessão de títulos de Cidadão Honorário do Município de Lorena, indicados pelos vereadores a pessoas ilustres que se 
destacaram em serviços, atitudes e ações prestadas à cidade. Com a presença de várias autoridades representando poderes 
constituídos e entidades de classe, os parlamentares homenagearam 18 personalidades.
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Foto: Arquivo Atos

Câmara de Guaratinguetá aprova lei que incentiva contratação 
no poder público de mulheres vítimas de violência doméstica
Com foco em cargos no funcionalismo público, projeto de Rosa Filippo aguarda sanção de Soliva nas próximas semanas

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, na 
segunda-feira (21), o projeto 
de lei que dispõe sobre o 
estímulo à contratação de 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica e dependentes 
economicamente de parcei-
ros. De acordo com o texto, a 
proposta visa apoiar a auto-
nomia financeira de mulheres 
nesta situação por meio de 
sua inserção no mercado de 
trabalho.

O projeto de lei é de autoria 
da vereadora Rosa Filippo 
(PSD), com coautoria das ve-
readoras que também compõe 
a bancada feminina Alexandra 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A vereadora Rosa Filippo, autora de projeto que incentiva contratação de mulheres vítimas de violência

ela não tem como sobreviver 
financeiramente, daí, ela acaba 
não denunciando a violência e 
continuando naquele mesmo 
ambiente. Então, com isso, a 
gente dá um impulso, ajudan-
do, pra (sic) que nos contra-
tos dos serviços públicos de 
Guaratinguetá até 5% possam 
ser com mulheres vítimas de 
violência e de dependência 
econômica de seus parceiros”, 
detalhou.

Ainda segundo a vereadora, 
as vagas em contratos de servi-
ços públicos no município são 
relacionadas à contratação de 
mão de obra para a Prefeitura, 
definidas de acordo com licita-
ções ou pregões e compatíveis 
com a execução do trabalho da 
mulher que buscará ocupar 
a vaga.

Andrade (PL) e Dani Dias 
(PSC).

O projeto tem como objetivo 
exigir até 5% das vagas de 
trabalho na prestação de ser-
viços públicos para as vítimas 
de violência doméstica, com 
foco em capacitar este grupo 
específico para o mercado 
de trabalho. Com a nova lei, 
que deve ser sancionada já 
nas próximas semanas pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSC), 
o Município poderá firmar 
convênios e parcerias com 
outros entes públicos e com 
entidades privadas.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, a autora do projeto, Rosa 
Filippo, destacou que o projeto 
é um fomento para inserção 
no mercado de trabalho. “Uma 
grande preocupação é que 

Foto: Reprodução PMG

Roadshow divulga projeto em torno
do Aeroporto Vale da Fé para agências 
Objetivo é incentivar a venda de pacotes aéreos para a região, com uso do aeroporto de Guaratinguetá

O processo para atrair in-
vestidores ao novo aeroporto 
de Guaratinguetá contou 
com a realização do primeiro 
Roadshow do Aeroporto Vale 
da Fé, organizado pela Pre-
feitura de Guaratinguetá, em 
parceria com o Governo do 
Estado através da InvestSP, 
a Rede Voa e a Azul Conecta. 
O evento foi realizado na 
quarta-feira, dia 23, no Hotel 
& Golfe Clube dos 500.

O encontro contou com 
apresentações das quatro 
instituições organizadoras 
sobre o aeroporto, e também 
sobre os atrativos turísticos 
da região do Vale da Fé. 

Logo após as apresenta-
ções foi feita uma rodada de 
negócios organizada pelo 
Sebrae, com participação 
das operadoras de turismo 
CVC Corp, representada pela 
Andressa Raymundo; E-HTL, 
com Edvaldo Ferraz; BWT, 
com Luciana Silva; Diversa, 
com Erivaldo Silva; e Orinter, 
com Marco Veloso.

Consultor da InvestSP, Luiz 
Sobrinho, que faz parte da se-
cretaria Estadual de Turismo 
e Viagens, explicou que a con-
sultoria tem acompanhado 
todo o processo de concessão 
do aeroporto. “Nós também 
estamos junto ao município 
de Guaratinguetá e região 
apoiando ações para a pro-
moção desse aeroporto como 

Andréa Moroni
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faz parte do bloco sudeste, 
composto por outros dez ae-
roportos do interior paulista 
que foram arrematados por 
R$ 14,7 milhões, com o prazo 
de concessão de trinta anos.

O Consórcio NW e Voa 
SE vai administrar, além de 
Guaratinguetá, os aeroportos 
de Ribeirão Preto, Bauru-A-
realva, Marília, Araraquara, 
São Carlos, Sorocaba, Franca, 

Apresentação de propostas durante a realização do Roadshow, realizado em parceria entre a Prefeitura de Guará, o Estado e a empresa VOA

Avaré-Arandu, Registro e São 
Manuel.

Segundo o Estado, a expec-
tativa é que R$ 266,5 milhões 
sejam investidos em todo o 
bloco ao longo do contrato, 
com foco em ampliação de 
capacidade, melhoria da ope-
ração e adequação à regulação. 
Nos primeiros quatro anos, a 
previsão é que os investimen-
tos cheguem a R$ 75,5 milhões.

um aeroporto comercial”.
O consultor informou que 

tem feito contato com impor-
tantes operadoras do Brasil 
para que possam, junto à Re-
gião Turística da Fé, começar 
a comercialização em vários 
outros estados. “A primeira 
etapa para esse aeroporto se 
tornar comercial foi a parce-
ria com a Azul Conecta, para 
receber voos charter (voos 
fretados)”.

A InvestSP, segundo So-
brinho, trabalha com as 
principais operadoras do 
país para agilizar a divulga-
ção da Região Turística da 
Fé. “Nós buscamos juntar 
as partes importantes para 
criar produtos, divulgar, 
comercializar e aumentar o 
fluxo de turistas”.

Um novo Roadshow deve 
ser realizado em Guaratin-
guetá, em data a ser divul-
gada, mas com foco nas 
empresas da região. “Daí você 
atinge outro público, mais 
coorporativo e de carga, que 
hoje usam os aeroportos de 
Guarulhos e Congonhas. Com 
isso, faremos a somatória de 
lazer, turismo, coorporativo 
e carga para a utilização do 
aeroporto de Guaratinguetá”, 
frisou Luiz Sobrinho.

Terminal – O terminal de 
Guaratinguetá será o pri-
meiro sustentável, dos 16 
aeroportos gerenciados pela 
VOA, e a expectativa da em-
presa para a conclusão deste 
espaço é de 180 dias, prazo 
que começou a ser contado a 

partir do dia 25 de outubro, 
data do voo inaugural.

De acordo com informação 
da VOA, enquanto a implan-
tação do terminal segue em 
andamento, o hangar do ae-
roporto já está adaptado para 
receber passageiros, com 
banheiros e com capacidade 
para receber aeronaves de 
até nove passageiros.

A expectativa da Rede VOA 

é que 100% da operação este-
ja pronta no final do primeiro 
semestre de 2023. A empresa 
parceira do primeiro voo, a 
Azul Conecta, já é a primeira 
a demostrar interesse em 
realizar voos no Aeroporto 
de Guaratinguetá.

Projeto – O Aeroporto Edu 
Chaves foi leiloado em julho 
de 2021, na Bolsa de Valo-
res de São Paulo. O espaço 

Foto: Reprodução PML

Lorena tenta repor bomba e faz 
desassoreamento no Rio Mandi
Trabalho iniciado pela Vila Brito tenta evitar enchentes; Vila 
Nunes e Santa Edwirges também estão entre atendidos

A temporada das chuvas 
fortes voltou e os moradores 
da Vila Brito, em Lorena, 
torcem para que o volume de 
água não seja forte para não 
causar inundações no local. A 
preocupação aumentou desde 
maio, quando uma bomba, que 
ajudava a evitar as enchentes, 
foi furtada do bairro.

A assessoria de imprensa da 
Prefeitura de Lorena explicou 
que foi feito o Boletim de Ocor-
rência, em maio, relatando o 
furto da bomba da Vila Brito e 
que a compra de um aparelho 
substituto está na etapa final.

Andréa Moroni
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Desassoreamento de Rio Mandi na região da Vila Brito; moradores aguardam bomba, após roubo em maio

Para prevenir enchentes, a 
secretaria de Meio Ambiente 
está realizando a limpeza 
e desassoreamento do Rio 
Mandi, no trecho do bairro 
Vila Brito. O serviço vem 
sendo realizado desde o iní-
cio de novembro. O trecho 
do rio localizado ao lado da 
BR-459, próximo à ponte da 
EEL-USP, já foi finalizado. 
Após a limpeza no trecho da 
Vila Brito, a Vila Nunes será 
atendida e, em seguida, o 
bairro Santa Edwiges.

A ação está sendo execu-
tada pelas equipes do Daee 
(Departamento de Águas 
e Energia Elétrica), com o 
acompanhamento da se-
cretaria de Meio Ambiente. 

Estão sendo utilizadas duas 
escavadeiras, uma hidráulica 
e uma dragline, escavadeira 
usada em engenharia civil 
e mineração de superfície, 
cedidas pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, a pedido 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB).

A limpeza favorece o esco-
amento e fluidez das águas, 
contribuindo para a pre-
venção de alagamentos nos 
bairros por onde o Rio Mandi 
passa, principalmente a Santa 
Edwiges, Vila Nunes e Vila 
Brito. Além disso, também 
contribui para a preservação 
ambiental, removendo mate-
riais descartados de forma 
irregular e outros resíduos.
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Reforma administrativa de Aparecida 
segue parada depois de decisão judicial
Criação de cargos e secretarias são contestadas pelo Ministério Público; prefeito segue sem se posicionar

O debate sobre a reestrutu-
ração de cargos na Prefeitura 
de Aparecida ainda está longe 
de uma solução. O governo 
de Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (PODEMOS), tenta 
articular a lei, aprovada no 
início do mês, sobre a alte-
ração administrativa para o 
acerto sobre 170 cargos e a 
criação de duas secretarias. A 
Justiça suspendeu a lei con-
siderando inconstitucional 
o projeto.

O juiz de Aparecida, Luiz Fe-
lipe de Souza Marino, acatou 
o pedido no dia 11. Dias antes, 
a Câmara havia aprovado o 
projeto, em sessão extraor-
dinária, por 5 votos a 3, com 
assinatura de seis vereadores.

A reestruturação criava 
170 cargos comissionados, 
sendo que 153 já existem, 
e duas secretarias, Esporte 
e Cultura, que foram des-
vinculadas da secretaria da 
Educação. “O prefeito já tinha 
enviado um primeiro projeto 
de reestruturação, que foi 
analisado pelas comissões e 
pelo jurídico, e foram sugeri-
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Câmara – O Ministério 
Público pediu explicações 
à mesa diretora da Câmara 
de Aparecida sobre o trâ-
mite do projeto na Casa. Gú 

Prefeitura de Aparecida, que chegou a criar cargos e secretarias antes de decisão judicial contra contratações

Castro, presidente da Câma-
ra, afirmou que o processo 
aconteceu de forma correta. 
“O trâmite, apesar de ter ocor-
rido em uma sessão extra-
ordinária, teve os pareceres 
favoráveis do nosso jurídico 
e da comissão de Justiça e 
Redação”.

Quanto ao parecer de in-
constitucionalidade, o verea-
dor informou que o jurídico 
da Casa já tinha apontado a 
necessidade de alteração no 
texto em votação. “Foi pedida 
a colocação de emendas, uma 
supressiva e outra modifica-
tiva, e isso foi feito durante o 
rito da sessão”.

Gú Castro salientou que 
todas as informações soli-
citadas serão enviadas ao 
Ministério Público.

Prefeitura – A reportagem 
do Jornal Atos procurou o 
prefeito para saber quais 
os passos da administração 
municipal quanto à decisão 
judicial, mas Luiz Carlos de 
Siqueira não havia se mani-
festado sobre o assunto até 
o fechamento desta edição.

das algumas adequações, que 
foram feitas pelo Executivo e 
enviado (o projeto) novamen-
te para ser votado”, explicou 
o presidente da Câmara, Gú 
Castro (PSDB).

Parecer – O Tribunal de 
Justiça “reconheceu a incons-
titucionalidade de norma 
municipal que criou cargos 
comissionados sem função 
de chefia, assessoramento ou 
direção. Caberia ao município 
cumprir a decisão judicial 
exonerando os servidores e 
editar nova lei sem os vícios 
de inconstitucionalidade. No 
entanto, o município optou 
por criar nova lei inconsti-
tucional com a finalidade de 
driblar o anterior reconheci-
mento de inconstitucionali-
dade. Foram criados cargos 
com atribuições incompatí-
veis com função de chefia, 
assessoramento ou direção. 
A criação de vários cargos 
de chefia, assessoramento ou 
direção em cadeia evidencia 
absoluta falta de poder deci-
sório na ponta da cadeia, que 
exerce função técnica ou bu-
rocrática. Especialmente em 
município de pequeno porte”.

O juiz deferiu a “tutela de 
urgência para suspender a 

nomeação de servidores com 
base na Lei 4.472/2022 e im-
pedir novas nomeações com 
base na norma, fixando prazo 
de dois dias para cumprimen-
to, sob pena de aplicação de 
multa diária de R$ 10 mil ao 
chefe do Executivo, limitada a 
R$ 1 milhão. O valor da multa 

diária leva em consideração 
o possível prejuízo ao erário 
e a competência do chefe do 
Executivo para cumprir a 
decisão judicial”.

Câmara autoriza inclusão de 
novos funcionários ao Plano
de Cargos e Salários da Codesg
Projeto da Prefeitura de Guará adequa profissionais que 
prestam serviço à empresa pública desde o início do ano 

O projeto de lei do Execu-
tivo que inclui anexos no já 
existente Plano de Cargos e 
Salários para os empregados 
públicos da Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá) foi aprovado 
por unanimidade na Câmara, 
na segunda-feira (21). O Plano, 
que vigora desde 2017, passa a 
adequar a situação de empre-
gados incorporados à Codesg 
no início do ano.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o diretor presidente da 
companhia, João Vaz, expli-
cou o objetivo do projeto. “Na 
verdade é só uma adequação 
do pessoal que a gente in-
corporou no início de 2022, 
em função do contrato para 
exercer as obras do esgoto de 
Guaratinguetá. A Saeg (Serviço 
de Água, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá) contratou a 
Codesg para prestar serviços 
na área de esgoto, e como 
nós, na época, não tínhamos 
profissionais específicos, com 
essa qualificação, nós tivemos 
que contratar”, detalhou.

Ainda de acordo com Vaz, a 
inclusão destes empregados 
com seus cargos específicos 
ao organograma da empre-
sa representa benefícios aos 
profissionais. “É um benefício, 
para que o colaborador possa 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

da companhia, chefe de ga-
binete do diretor presidente 
e para atividade estratégica, 
gratificações essas para fun-
cionários de carreira, que já 
foram previamente tratadas 
em acordos coletivos e que 
já eram uma pendência a ser 
adicionada ao Plano de Cargos 
e Salários. Segundo Vaz, as 
novas gratificações não repre-
sentam aumento de custo para 
a empresa, pois a cada ano, no 
mês de março, com o acordo, 
a empresa pública prevê suas 
movimentações.

saber até onde ele pode chegar, 
as funções que pode galgar, 
o quanto pode ter de aumen-
to se ele conquistar novas 
posições dentro da empresa. 
Então, isso é uma adequação 
muito importante, que motiva 
nosso colaborador, inclusive, 
a se dedicar cada vez mais, e, 
consequentemente, melhorar 
a qualidade do serviço que 
a gente presta à população”, 
acrescentou. 

No mesmo projeto, além da 
readequação, foram criadas 
gratificações para dois cargos 

Foto: Reprodução

João Vaz explicou adições ao Plano de Cargos e Salários da Codesg
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Cruzeiro abre inscrição para contratar professor de educação física

Potim entrega consultório veterinário e unidade do Poupatempo

A secretaria de Esportes 
de Cruzeiro vai receber de 1 
a 14 de dezembro inscrições 
para seleção de professores 
de educação física para o 
desenvolvimento de proje-
tos esportivos para o ano de 
2023. As inscrições devem ser 

A Prefeitura de Potim en-
tregou nesta sexta-feira (25) 
o Consultório Veterinário 
Meu Pet e a unidade Poupa-
tempo da cidade. Os aten-
dimentos para cães e gatos 
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feitas, pessoalmente, no DEC 
(Departamento de Esporte 
de Cruzeiro), localizada à rua 
Coronel Joaquim do Prado, nº 
159, no Centro (no antigo Clu-
be Municipal do Trabalhador), 
das 9h às 11h30.

Para a realização da inscri-
ção, o candidato deve apresen-
tar o formulário preenchido 
(disponível no link cruzeiro.
sp.gov.br/fadenp-2023), duas 

eram esperados desde maio.
Em dezembro de 2021, a 

cidade foi contemplada pelo 
Programa Meu Pet Container. 
A estrutura foi montada em 
abril desse ano e a previsão 
de funcionamento é para os 
próximos dias. Serão ofere-
cidos serviços gratuitos para 
cuidados com cães e gatos, 

Profissionais devem atuar nos projetos financiados por meio do Fadenp na rede municipal; atendimento com duas semanas

Cidade foi beneficiada pelo Meu Pet Container e integra grupo de 11 municípios que conta com serviços para documentações

cópias do RG e CPF, cópia do 
comprovante de residência; 
cópia do cartão do banco 
constando agência e número 
da conta; cédula do Cref (Con-
selho Regional de Educação 
Física), exceto professores 
de artes marciais, que de-
verão apresentar cópias do 
certificado de graduação na 
modalidade especifica.

Segundo o diretor de Es-

como consultas clínicas, la-
boratório de análises clínicas, 
vacinação e castração. O Pet 
Container fica na rua Ciro de 
Castro Nogueira, nº 41.

No Vale do Paraíba, outros 
dez municípios foram con-
templados com o Programa 
Meu Pet Container, Aparecida, 
Bananal, Cachoeira Paulista, 

Com baixa procura pelas 
vacinas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) segue 
a recomendação do Governo 
do Estado de São Paulo que 
prorroga até o próximo dia 
30 a Campanha de Multivaci-
nação. A iniciativa tem como 
objetivo atualizar a caderneta 
de vacinação de crianças e ado-
lescentes até 15 anos de idade.

Nesta campanha estão dis-
poníveis imunizantes contra a 
tuberculose, como a BCG, além 
de vacinas contra as hepatites 
A e B, poliomielite e rotavírus 
e pentavalente (contra difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite 
B e enfermidades provocadas 
pelo hemófilo B), assim como 
doses contra a febre amarela, 

Bruna Silva
RMVale

sarampo, caxumba, rubéola, 
HPV e varicela.

De acordo com dados da se-
cretaria Estadual de Saúde, na 
população entre 5 e 14 anos 
compareceram aos postos de 
vacinação 945,9 mil pessoas, 
o que representa 15,1% do 
público esperado. Destes, mais 
de 60% foram encaminhados 
para receber alguma vacina 
do calendário. Ao todo, São 
Paulo possui 9,1 milhões de 
crianças e adolescentes na 
faixa etária determinada para 
o recebimento das doses. As 
autoridades de saúde solici-
taram que os pais levem seus 
filhos aos postos de vacinação.

“É imprescindível que pais e 
responsáveis levem seus filhos 
aos postos para tomarem os 
imunizantes e, deste modo, 
garantirem a saúde e segu-
rança de suas famílias e da 
sociedade. As baixas procuras 

Baixa procura faz RMVale prorrogar Multivacinação
Oportunidade para atualização de caderneta de vacinação; apenas 15,1% do público entre 5 e 14 anos compareceram

Aplicação de vacina contra a Covid-19; procura abaixo do esperado faz com que região amplie campanha

estão ameaçando o retorno de 
doenças já erradicadas, é pre-
ciso aproveitar a oportunidade 
para prevenir e salvar”, comen-
tou a porta-voz do Centro de 
Vigilância Epidemiológica do 
Estado, Tatiana Lang.  

Por outro lado, a melhor taxa 
de cobertura vacinal ocorre 
entre crianças abaixo de um 
ano idade. Mais de setecentos 
mil bebês foram imunizados. 
Destes, 80,3% receberam 
algum imunizante para a 
atualização. 

Para estar em dia com o 
calendário vacinal, é neces-
sário buscar a unidade de 
saúde mais próxima de casa 
e verificar se há defasagem 
na imunização. Caso haja, o 
enfermeiro responsável fará 
a aplicação das doses, garan-
tindo a proteção individual e 
coletiva de doenças como a 
paralisia infantil.

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista entregou na sexta-
-feira (25) mais vinte casas 
no bairro São José. Esse é o 
quarto lote de casas constru-
ídas através de parceria com a 
CDHU (Companhia Desenvol-
vimento Habitacional Urbano). 
As famílias esperavam essas 
casas há mais de 12 anos.

Após anos de espera nos 
governos de antecessores, a 
atual administração, do pre-
feito Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), já entregou sessenta 
casas, e tem o compromisso de 
entregar mais vinte imóveis, 
totalizando 80 unidades habi-
tacionais. “É muito gratificante 
ver que as obras estão dentro 
do planejamento e que, em 
breve, dezenas de famílias po-
derão realizar o sonho da casa 

Da Redação
Cachoeira Paulista

própria", destacou o prefeito.
O gerente regional da 

CDHU, Francisco Assis Vieira, 
o Tchesco, explicou que es-
sas casas fazem parte de um 
contrato antigo de duzentas 
casas para a cidade, que vinha 
de outras administrações, 
e que essa é a sétima etapa 
entregue. Segundo ele, as 
últimas vinte casas devem ser 
concluídas no início de 2023. 
A Prefeitura de Cachoeira já 
está verificando uma nova 
área para a construção de 
novas casas.

O empreendimento foi en-
tregue com a infraestrutura 
completa, ruas pavimentadas, 
sinalizadas e arborizadas, 
saneamento, drenagem, eletri-
cidade e iluminação, todos os 
cômodos dos imóveis têm piso 
cerâmico e azulejo nas áreas 
molhadas. As casas também 
foram construídas com placas 
de energia solar.

Prefeitura de Cachoeira Paulista entrega 
mais vinte moradias no bairro São José
CDHU revela que previsão é entregar todas as unidades previstas na cidade no início do próximo ano

Entrega de moradias na manhã desta sexta-feira, em Cachoeira Paulista; prefeito comemora avanço em demanda que estava paralisada

Foto: Reprodução PMCP

porte, Ricardo Teófilo, a ex-
pectativa é contratar cerca 
de 15 professores, mas esse 
número vai depender dos 
projetos aprovados para o 
próximo ano. “Os projetos são 
enviados, analisados dentro 
das nossas políticas públicas 
esportivas. Nós trabalhamos 
muito com a massificação, 
levar o esporte para as co-
munidades carentes, jovens 

Campos do Jordão, Cunha, 
Jambeiro, Lagoinha, Queluz, 
Santa Branca e Tremembé. 

Poupatempo – A unidade 
de Potim já está em funcio-
namento total desde o início 
de outubro. São oferecidos 
serviços que dependem da 
presença do cidadão para 
serem concluídos, como soli-

em vulnerabilidade social e 
projetos para competição e 
rendimento”.

Todos os projetos fazem 
parte do Fadenp (Fundo de 
Apoio ao Desporto Não Pro-
fissional) e têm a duração de 
dez meses. “Durante a exe-
cução do projeto é feita uma 
avaliação onde é verificado se 
os objetivos foram atingidos 
e se cumpriram com o que foi 

citação de RG, primeira via e 
alteração de dados da CNH, 
mudança na característica ou 
transferência interestadual de 

planejado”, contou Teófilo. 
“Existem grandes chances 
deste projeto ter continui-
dade no ano seguinte, desde 
que o profissional entregue 
o projeto novamente dentro 
do prazo determinado, não 
excluindo a oportunidade 
de novos projetos serem 
apresentados e terem pontos 
positivos e serem contem-
plados”.

veículo, entre outros.
O Poupatempo Potim aten-

de à rua Antônio de Oliveira 
Portes, n° 670, no Centro.

     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
A S S O C I E - S E  J Á !

CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C
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Quadrilha de jogo do bicho é alvo de operação em Pinda

Ordenada pelo MP-SP (Mi-
nistério Público do Estado 
de São Paulo), uma operação 
deflagrada na terça-feira 
(23), contra uma quadrilha 
de jogo do bicho, apreendeu 
R$ 500 mil em Pindamo-
nhangaba e Taubaté. Além 
de técnicos do órgão, a ação 
contou com o reforço das 
polícias Civil e Militar.

De acordo com o MP, 
foram cumpridos 12 man-
dados de busca e apreen-
são em casas e sedes de 
empresas mantidas por um 
grupo acusado de lavagem 
de dinheiro e de explorar 
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a prática de jogo do bicho 
em Pindamonhangaba e 
Taubaté. Apesar de não 
revelar os endereços dos 
imóveis vistoriados nas duas 
cidades, o órgão informou 
que a quadrilha, que usava 
empresas de fachada para 
lavar o dinheiro proveniente 
da contravenção, movimen-
tou cerca de R$ 50 milhões 
nos últimos anos.

Além de R$ 500 mil em 
espécie, foram apreendidos 
carros de luxo e materiais 
utilizados para a realização 
e apuração do jogo do bicho. 

A Justiça bloqueou cerca 
de R$ 10 milhões das contas 
de acusados que lideraram 
a quadrilha, que seguem 
sendo investigados.

Saiba como realizar a limpeza da 
caixa d’água de sua residência
Conheça a importância da higiene correta na prevenção de doenças

É normal, depois de um 
período, os objetos acumu-
larem sujeiras pela ausência 
da limpeza, e com a caixa 
d'água de sua residência não 
é diferente. O acúmulo de 
resíduos sólidos pode oca-
sionar alguns riscos, desde 
entupimentos na rede hidráu-
lica até situações altamente 
prejudiciais à saúde de quem 
consome.  

O local merece atenção 
não somente na higiene para 
garantir um ambiente livre 
de bactérias, mas precisa 
estar sempre tampado para 
evitar a entrada de animais 
ou outras impurezas que 
poderão contaminar a água. 
A falta de cuidados com a 
limpeza pode afetar a saú-
de, causando doenças como 
febre, cólera, hepatite, leptos-
pirose e diarreia. Segundo o 
levantamento realizado pelo 
DataSUS, o Brasil registrou 
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em 2020, cerca de 200 mil 
internações por doenças rela-
cionadas à veiculação hídrica. 
Esse número representa 
carência de saneamento de 
qualidade e consumo de água 
contaminada.

A Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá e responsável 
pelo abastecimento do muni-
cípio, orienta que a limpeza 
do dispositivo ocorra pelo 
menos duas vezes ao ano. 
O primeiro passo é fechar 
o registro. Com o auxílio de 
luvas, pegue um balde, água 
sanitária, um esfregão e um 
pano seco. Antes de iniciar a 
higienização, deixe a caixa 
d'água esvaziar. Restando 
um palmo do recurso, tape 
a saída e inicie a ação, apli-
cando o produto por toda sua 
extensão. É indicado utilizar 
somente a água sanitária (2 
litros). O próximo passo é 
secar o local. Encha nova-
mente a caixa com mais um 
palmo de água, e em seguida 
aplique a quantidade de mais 
2 litros de água sanitária 

(medida ideal para uma caixa 
de até mil litros). Ainda com a 
saída de água fechada, deixe-
-o de molho por duas horas. 
Não consuma a água por esse 
período, somente aguarde. 
Depois de aguardar, esvazie 
a novamente. Nessa parte 
você pode aproveitar para 
dar descargas e abrir as tor-
neiras para limpar também 
as tubulações. Agora, é só 
abrir o registro e aproveitar 
sua caixa higienizada.

A diretora operacional da 

Companhia, Mirian Guillen, 
destaca: “Por meio de políti-
cas assertivas e tecnologia, 
a Águas Piquete assegura 
a distribuição da água de 
qualidade, fazendo com que 
o recurso chegue até sua casa 
de forma segura e limpa. Mas 
ao adentrar na caixa das re-
sidências, é responsabilidade 
de cada munícipe zelar por 
um ambiente higienizado, 
por isso contamos com a 
colaboração da população”, 
encerra a diretora.

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

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 181/22 - PROCESSO 607/22 SUP – 10149/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de concreto e taxa de bombeamento para recuperação 
da galeria ao lado da Ponte João Renaudin do Rio Taboão no município de Lorena/SP.
CONTRATADA: VALEBETON CONCRETO LTDA CNPJ: 19.869.582/0004-18
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias - DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022

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 607/2022-SUP; 
10149/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de concreto e taxa de bombeamento para recuperação 
da galeria ao lado da Ponte João Renaudin do Rio Taboão no município de Lorena/SP.
CONTRATADA: VALEBETON CONCRETO LTDA CNPJ/MF Nº: 19.869.582/0004-18
DATA DA ASSINATURA: 24/11/22

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 PROCESSO 609/2022
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 equipamentos 
médicos para utilização dos pacientes com complicações respiratórias após infecção por 
Covid-19, que do dia 25 de novembro de 2022 a 17 de janeiro de 2023 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 17 de janeiro de 2023 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 Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
 
 
CARTA CONVITE Nº 005/2022.  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.668/2022 
 

OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada para Permissão e 
Exploração de Uso a Título Precário de Espaço Público para realização do 
evento "Cruzeiro em Festa", conforme termo de referência, minuta de 
edital e anexos”. 
 
Abertura: 25/11/2022 – Sessão Pública: 05/12/2022 – 09:00h 
 

O Convite estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.                       
           

Cruzeiro, 24 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
  Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 
 
CARTA CONVITE Nº 006/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 437/2022 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA 2022 EM ALGUNS PONTOS 
DA CIDADE, SENDO NA PRAÇA DA BÍBLIA, PRAÇA ANTERO NEVES 
ARANTES E PRAÇA NOVE DE JULHO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO-SP”. 
 

Abertura: 25/11/2022 – Sessão Pública: 05/12/2022 – 10:00h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br a partir da data de abertura. 
 

Cruzeiro, 25 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
  Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022 
PROCESSO Nº 438/2022 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "PARADA 
DE NATAL", DESFILE COM DURAÇÃO DE 2 HORAS COM O TEMA 
NATALINO COM NATALINO COM CARROS ALEGÓRICOS, FIGURANTES, 
EQUIPE DE APOIO, EQUIPE TÉCNICA, SEGURANÇAS E COORDENADORES 
PERCORRENDO AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE CRUZEIRO”. 
 

Recebimento das propostas: até às 9h00min do dia 09/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 09/12/2022, a partir das 09h01min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 09/12/2022, às 9h30min. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
25/11/2022. 
 

Cruzeiro, 25 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 436/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CAPINA MANUAL, MECÂNICA E 
LIMPEZA DE TERRENOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Abertura: 25/11/2022 – Sessão Pública: 12/12/2022 – 09:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  

 

Cruzeiro, 25 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 439/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E AQUISIÇÃO DE 
EXTINTORES E AFINS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Abertura: 25/11/2022 – Sessão Pública: 09/12/2022 – 08:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br a partir da data de abertura. 
 

Cruzeiro, 25 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

Valor apreendido durante a operação da Polícia Ambiental na região

Foto: Reprodução PMA
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Polícia Civil apreende entorpecentes, armas e munições; dois criminosos são presos em Ubatuba 

Na tentativa de enfraque-
cer o tráfico de drogas no 
Litoral Norte, a Polícia Civil 
deflagrou uma operação na 
terça-feira (22) em Caragua-
tatuba e Ubatuba. Além da 
prisão de dois criminosos, a 
ação resultou na apreensão 
de entorpecentes, armas de 
fogo e munições. 

Contando com o apoio do 
Baep (Batalhão de Ações Es-
peciais da Polícia) de Tauba-
té, a Polícia Civil cumpriu 
seis mandados de busca e 
apreensão na região praiana, 
sendo cinco em Ubatuba e 
um em Caraguatatuba.

A principal apreensão 
ocorreu em uma casa no 
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bairro Sertão da Arariba, 
em Ubatuba. No local, os 
policiais flagraram um jovem 
de 26 anos em posse de 292 
pedras de crack, 201 cápsu-
las de cocaína e 25 porções 
de maconha. Encaminhado 
à Delegacia de Ubatuba, ele 
permaneceu preso por tráfi-
co de drogas.

No bairro vizinho, Sertão 
da Quina, a equipe deteve 
um jovem de 24 anos que 
possuía dois pés de maconha 
em casa. Apesar do flagrante, 
ele foi liberado após pagar 
fiança, e responderá pelo cri-
me de drogas em desacordo.

Ainda em Ubatuba, os 
agentes de Segurança pren-
deram, no bairro Maranduba, 
o dono de uma adega, de 29 
anos, que utilizava o estabe-
lecimento comercial como 

ponto de venda de entorpe-
centes. Além de porções de 
cocaína e maconha, foram 
apreendidas ainda no local 
uma pistola e munições. 
Levado à Delegacia de Uba-
tuba, ele permaneceu preso 
por tráfico de drogas e posse 
ilegal de arma de fogo. 

Em Caraguatatuba, os poli-
ciais detiveram um jovem de 
27 anos que escondia em sua 
casa, no bairro Massaguaçu, 
uma pistola e dois pés de 
maconha. Encaminhado à 
Delegacia, ele foi liberado 
após seu sogro se apresen-
tar e afirmar ser o dono e 
ter o registro da arma. Po-
rém, o rapaz teve que pagar 
uma multa de R$ 2 mil e 
responderá por drogas em 
desacordo, devido aos pés 
de maconha.

Foto: Reprodução

Entorpecentes apreendidos durante operação policial contra o tráfico de drogas nas cidades do Litoral Norte

Operação policial combate tráfico no Litoral

Menor é detido suspeito de matar 
mulher a pauladas, em Cruzeiro
Investigação aponta que crime pode ter sido praticado por
motivo fútil; apreensão ocorre uma semana após o homicídio

Suspeito de assassinar uma 
mulher de 41 anos em Cru-
zeiro na semana passada, um 
adolescente de 15 anos foi 
apreendido no município na 
segunda-feira (21). Os peritos 
do IML (Instituto Médico Le-
gal) constataram que a vítima 
foi morta com pauladas na 
cabeça. 

De acordo com a Polícia 
Civil, a apreensão do menor 
de idade foi efetuada após 
a equipe da DIG (Delegacia 
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Cruzeiro, mas morreu poucos 
minutos depois de dar entra-
da na unidade. 

Apesar de não revelar se 
as câmeras do COI captaram 
o momento da agressão, a 
Polícia Civil informou que 
a principal suspeita é que o 
adolescente atingiu a vítima 
com diversas pauladas na 
cabeça após uma discussão 
por causa de uma bicicleta. 

Encaminhado à Delegacia 
de Cruzeiro, o menor de idade 
permanece à disposição da 
Justiça. A Polícia Civil apura 
se o crime foi praticado por 
mais de uma pessoa.

de Investigações Gerais) de 
Cruzeiro analisar imagens 
gravadas na madrugada do 
dia 14 por câmeras do COI 
(Centro de Operações Integra-
das), distribuídas pelo bairro 
Vila dos Comerciários. Na 
data, Flávia Augusta Nogueira 
foi violentamente espancada 
na rua Fidelis Gualberto, que 
fica no interior do condomí-
nio Colinas da Mantiqueira, 
no Vila dos Comerciários. 
A vítima, que apresentava 
intenso sangramento pela 
boca e o nariz, chegou a ser 
encaminhada pelo Corpo dos 
Bombeiros à Santa Casa de 

Polícia descarta motivação política em assassinato de jovem em Cruzeiro
Adolescente é apreendido após confessar o homicídio; investigação aponta que namorada da vítima mentiu em depoimento 

Depois de quase três sema-
nas de investigação, a Polícia 
Civil de Cruzeiro concluiu na 
terça-feira (22) que o assassi-
nato de um jovem de 24 anos, 
ocorrido no último dia 30, 
não teve motivação política. 
Apreendido após confessar 
o crime, um adolescente de 
17 anos revelou que matou 
a vítima devido a um desen-
tendimento em uma festa. 

De acordo com a Polícia 
Civil, inicialmente a principal 
linha de investigação do ho-
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micídio de Guilherme Diniz, 
praticado poucas horas após 
a divulgação do resultado 
do segundo turno da eleição 
presidencial, era de que ele 
havia sido motivado por 
questão política. A hipótese 
era levada em conta devido 
ao depoimento da namorada 
do rapaz, que afirmou que 
poucos minutos antes do 
crime, ocorrido na região 
central do município, ele 
havia passado em seu carro 
gritando o nome do atual 
presidente, Jair Bolsonaro 
(PL), a um grupo de pedestres 
que comemorava a vitória no 
pleito de Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT). A jovem relatou 
que ao estacionar e descer 
do veículo, poucos metros à 
frente do local em que esta-
vam os apoiadores de Lula, o 
namorado foi abordado por 
um motociclista, que o ques-
tionou se ele era eleitor do 
Bolsonaro. Após a afirmativa 
de Guilherme, o motociclista 
teria sacado uma arma de 
fogo e efetuado um disparo 
fatal contra o pescoço do 
rapaz.

Após ouvir testemunhas 
e analisar imagens de câ-
meras de estabelecimentos 
comerciais da região central 
da cidade, a Polícia Civil 

identificou um adolescente 
de 17 anos como o principal 
suspeito. Detido na segun-
da-feira, dia 21, o menor de 
idade confessou o crime. 

Através do cruzamento 
dos depoimentos do infrator, 
testemunhas e da namora-
da da vítima, os policiais 
descobriram que ela havia 
mentido, criando a história 
do desentendimento do rapaz 
com apoiadores de Lula. 

Segundo a Polícia Civil, 
testemunhas relataram que 
Guilherme e a jovem discu-
tiam no interior do carro, 
quando ela decidiu descer 
e ir até uma festa nas proxi-

Foto: Reprodução

Flávia Augusta, que foi vítima de homicídio por espancamento na Vila dos Comerciários, em Cruzeiro
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midades. Irritado, o rapaz foi 
até o evento, onde discutiu 
com a companheira e com 
um grupo de pessoas que 
estava no local, entre eles o 
adolescente que o mataria 
instantes depois.

Em depoimento, o menor 
de idade alegou que durante 
o desentendimento, teria sido 
ameaçado por Guilherme. Em 
resposta, ele decidiu atirar 
contra o rapaz. 

O caso foi encaminhado à 
Justiça, que decidirá se o ado-
lescente será internado na 
Fundação Casa. A namorada 
de Guilherme poderá ser in-
diciada por falso testemunho.
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Foto: Reprodução PMC

Caraguá cria mais de três mil vagas 
com construção de sete novas escolas

Um dos pilares da gestão do 
prefeito Aguilar Junior (MDB), 
a educação deve receber sete 
novas unidades de ensino. 
Para a construção das novas 
escolas, mais de três mil vagas 
foram criadas. A iniciativa 
movimenta R$ 23 milhões em 
recursos municipais.

Entre as prioridades da 
administração estavam a 
renovação da frota escolar, 
modernização de equipamen-
tos, melhoria da qualidade da 
merenda, novos uniformes e 
material escolar. Há cerca de 
cinco anos, havia o desafio de 
reduzir a lista para as escolas 
públicas que operavam em 
torno de duas mil vagas. 

Bruna Silva
Caraguatatuba

Uma das novas unidades escolares entregues em Caraguatatuba; cidade tem investimento de R$ 23 milhões

problema. Investimos em am-
pliação e construímos novas 
escolas para abrigar nossos 
alunos. Educação sempre será 
prioridade na minha gestão”, 
afirmou o chefe do Executivo.

Mais 350 novas vagas de 
ensino devem ser abertas 
com a entrega do Centro 
de Educação Infantil dos 
Golfinhos, que está em fase 
de finalização. A unidade 
contará com dez salas de aula, 
dois fraldários, um lactário, 
quatro sanitários, refeitório 
coberto, além de playground 
infantil e recreação e espaço 
para jardim e horta. O espaço 
deve beneficiar os moradores 
de bairros Jardim Britânia, 
Jardim das Palmeiras, Mar 
Azul, Recanto do Sol, Pontal 
Santamarina e Praia das 
Palmeiras.

Com a construção de novas 
unidades, a Prefeitura conse-
guiu gerar 3.197 vagas com 
recursos municipais.

As primeiras unidades a 
serem entregues foram os 
centros de educação infantil 
dos bairros Perequê-Mirim, 
Fazendinha, Gaivotas, Morro 
do Algodão e do Barranco. 
Elas atendem mais de 1,3 
mil crianças, além da escola 
municipal do Perequê-Mirim, 
para 650 alunos. Há ainda 
as unidades do Pergorelli e 
Travessão, que ensinam 625 
meninos e meninas de 0 a 5 
anos.

“O acesso à educação é 
garantia constitucional e 
obrigação de qualquer gestor 
público. Pegamos uma fila 
imensa por vagas e resol-
vemos enfrentar mais esse 

Investimentos nas unidades superam R$ 23 milhões; renovação da frota escolar também é planejada

Trabalhadores de fábricas de Pinda ameaçam entrar em greve
Sem bons resultados entre funcionários e diretorias, Latasa e Elfer anunciam possibilidade de paralisação ainda para este mês

Os metalúrgicos de duas 
fábricas do ramo do alumí-
nio, Latasa e Elfer, ameaça-
ram entrar em greve, nesta 
semana, em Pindamonhan-
gaba. As empresas envolvem 
cerca de quatrocentos fun-
cionários e estão localizadas 
no distrito do Feital, próximo 
à Novelis.

De acordo com o Sindicato 
dos Metalúrgicos, ainda no 
início desta semana ocorre-
ram assembleias nas duas 
fábricas, e os trabalhadores 
aprovaram a entrega do 
comunicado de greve, do-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

cumento que alerta os res-
ponsáveis pela empresa da 
possibilidade de paralisação 
dos trabalhos, caso não haja 
avanço nas negociações pela 
campanha salarial.

A categoria apontou que as 
fábricas mantiveram a pro-
dução em alta durante o ano, 
e os metalúrgicos entendem 
que as propostas apresentas 
não estão alinhadas com a 
demanda de trabalho. Na 
Latasa, há relatos de proble-
mas nas condições de saúde 
e segurança, como excesso 
de fumaça e empilhadeiras 
precárias.

“Esses atos não são contra 
as empresas, são para cobrar 
o reconhecimento pelo esfor-

Foto: Divulgação SMP

Assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que revelou possibilidade de greves em Pinda

ço feito nas altas produções 
e para corrigir situações 
ruins no ambiente de traba-
lho. O sindicato sempre bus-
ca ao máximo a negociação, 
com muita responsabilidade 
e transparência”, enfatizou 
o presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, André 
Oliveira.

Somente nos últimos dois 
meses foram mais de vinte 
acordos firmados, porém, 
uma greve chegou a ocorrer 
na fábrica DBTEC. O seg-
mento metalúrgico é o que 
mais emprega no município. 
Segundo o Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados), quase oito mil 
pessoas trabalham no ramo.


