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Justiça nega recurso e mantém 
cargos suspensos em Aparecida
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O juiz Luiz Felipe de Sou-
za Marino negou, na última 
terça-feira (29), o recurso 
impetrado pela Prefeitura 
de Aparecida para liberação 
da lei que implantava a nova 

reestruturação administrativa. 
Com o imbróglio jurídico, os 
funcionários municipais con-
tinuam sem ter um plano de 
carreira definido e aprovado. A 
Câmara de Aparecida aprovou, 

em sessão extraordinária, o 
projeto que implantava uma 
reestruturação administrativa 
na Prefeitura. O texto foi apro-
vado por 5 votos a 3, com as-
sinatura de seis vereadores. O 

Comércio da região amplia 
horário e espera aumento das 
vendas no Natal pela RMVale

O fim do ano se aproxima 
e a expectativa para o Natal 
aumenta. A data deve movi-
mentar as ruas de todo o país, 
levando mais de 118 milhões 
de consumidores às compras. É 
o que aponta pesquisa realiza-
da pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas e pelo 
SPC Brasil (Serviço de Proteção 

ao Crédito). Na região, os lojis-
tas já estão se movimentando 
e esperam aumento nas vendas 
em relação ao ano passado, 
quando o Natal, a melhor época 
do ano para os comerciantes, 
ainda sofria com os impactos 
do período de restrição da 
pandemia.
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Entidades da região arrecadam 
brinquedos para doações no Natal

A Obra Social São Luiz, em 
Lorena, deu início a sua cam-
panha anual de arrecadação 
de brinquedos para as crian-
ças, jovens e adolescentes 
atendidos pela instituição. 
A intenção é presentear os 
350 participantes entre 6 e 
17 anos. A doação pode ser 

feita através da adoção de 
uma criança, de uma determi-
nada faixa etária, fazendo um 
pix na conta da instituição, 
ou levando um presente na 
sede da obra, que funciona 
no Oratório São Luiz, na Vila 
Hepacaré. 
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Pindamonhangaba anuncia projeto 
para calçadas na região central

Câmara tem 15 dias para explicar aprovação do projeto; Sindicato dos Servidores 
aciona Ministério Público para garantir andamento do plano de carreira na cidade

Ministério Público considerou 
inconstitucional o projeto, pe-
diu liminar para suspendê-lo e 
solicitou explicações sobre sua 
aprovação à Câmara.

A reestruturação criava 170 

cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias: Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação.

Guará aprova 
novo subsídio 
no Executivo
e Legislativo
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A Câmara aprovou por 
unanimidade, na sessão de 
quarta-feira (30), dois projetos 
de lei do Legislativo de autoria 
da mesa diretora. O primeiro, 
que dispõe sobre a comple-
mentação da revisão geral 
anual dos subsídios dos agen-
tes políticos do Executivo que 
integram o poder municipal, 
como prefeito, vice-prefeito e 
secretários.

Comércio de Guará, que já conta com domínio da temática natalina; cidade investe em eventos para este ano

Idoso usa máscara em frente ao Pronto Socorro de Lorena, que decretou uso em áreas da saúde e transporte

Foto: Fabiana Cugolo

Foto: Arquivo Atos

Utilização de máscaras volta a ser 
obrigatória na saúde e transporte 
de Lorena após decreto estadual

Com base no decreto estadual nº 67.299, de 24 de novembro de 
2022, a prefeitura de Lorena promulgou o decreto municipal nº 
7.884, de 29 de novembro de 2022, que trata da obrigatoriedade 
do uso de máscara de proteção facial.
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Polícia apura ação criminosa
em posto de Saúde de Cachoeira

A Polícia Civil de Cachoeira 
Paulista abriu um inquérito 
para tentar identificar os res-
ponsáveis por furtar toda a 
fiação elétrica da ESF (Estra-
tégia de Saúde da Família) do 
bairro Margem Esquerda, na 
madrugada do último dia 27. 
Prejudicando o atendimento 
à população, a ação crimi-
nosa forçou a Prefeitura a 
suspender a maioria dos ser-
viços oferecidos na unidade. 

Em nota oficial, o governo 
do prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) revelou que 
constatou, na manhã da 
última segunda-feira (28), 
que criminosos invadiram 
o imóvel que abriga a ESF 
Geraldo Vieira, que fica na 
rua Bom Jesus, e retiraram 
a fiação elétrica da caixa 
de força, que fica na área 
externa do prédio.
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Pinda entrega 
60 títulos de 
regularização
no Castolira
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Os moradores do bairro 
Castolira, em Pindamonhan-
gaba, receberam nesta se-
mana os contratos de doação 
do imóvel, o que os torna de 
fato os donos da propriedade. 
O ato foi realizado na sede 
da Prefeitura e contou com 
a presença do vice-prefeito, 
Ricardo Piorino (PSL).

Silveiras dá
abono e adianta 
salários para 
seus servidores

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) anunciou, na 
última quarta-feira (30), que 
os servidores receberão nes-
te mês um abono salarial de 
R$1.212. Além da gratificação, 
o Município antecipará o 
pagamento dos salários dos 
trabalhadores.

Lorena amplia 
prazo acordo 
sobre anistia de 
multas e juros

Lorena prorrogou até o 
dia 20 o prazo para parce-
lamento de dívidas junto ao 
IPTU, ISSQN e outros débitos 
inscritos em dívida ativa ou 
não. O prazo estava previsto 
para 30 de novembro.
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Guaratinguetá 
concede áreas 
a três escolas
para o Carnaval

A Câmara aprovou três pro-
jetos que concedem direito 
real de uso a sedes de esco-
las de samba. Instaladas em 
imóveis públicos, os espaços 
necessitavam da regulariza-
ção de utilização.

Cachoeira foca 
a fiscalização 
contra descarte 
de lixo na feira

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista confirmou, na última 
terça-feira (28), que intensifi-
cará as ações de conscientiza-
ção e de fiscalização contra o 
despejo de lixo na região do 
bairro Vila Carmen, que abriga 
a feira livre, popularmente 
conhecida como ‘Feira do 
Produtor’.
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Diego Miranda

A VOZ DO MERCADO                  
As declarações do presidente eleito 
causaram alvoroço no mercado 
financeiro. Afinal, quem é este 
mercado? O mercado financeiro é 
um conjunto de pessoas, físicas e 
jurídicas, que tem a sua atividade 
principal na aplicação financeira. 
São os rentistas, vivem de renda.
Estima-se por volta de 25 milhões 
de pessoas representadas por entida-
des financeiras, empresas e pessoas 
físicas.
Como existe o mercado financeiro 
existe também o mercado consumi-
dor, muito maior.
O mercado financeiro é organizado, 
centralizado, e o mercado consu-
midor pulverizado pelas diversas 
regiões do país.
O motivo de tanto alvoroço é o teto 
de gastos, para um país com uma 
característica contumaz: gasta sem-

pre mais do que arrecada!
Logo, torna-se refém do mercado 
financeiro para cobrir os seus gastos 
ou alimentar a armadilha que os 
governos criam: dependência do 
sistema financeiro.
O instrumento macroeconômico 
do aumento da taxa de juros para 
conter a inflação é o alimento da 
armadilha fiscal que os governos 
criaram.
Quanto pior para a economia, como 
a perda da renda, desemprego, infla-
ção, melhor para os rentistas, com o 
aumento da taxa de juros.
A fala do presidente eleito quando 
fala em gasto público, -furar teto, 
ou licença para gastar-, para resga-
tar o social o mercado agradece.
O problema é que o mundo mudou. 
O poder dominante, não percebeu 
ou percebeu intencionalmente, que 
somos subproduto da “financeiria-
lização”.
O que vem a ser a financeirializa-
ção?
Com o desenvolvimento do ca-
pitalismo industrial ao longo dos 
séculos XVIII e XIX, o setor 
financeiro, ou o capital financeiro, 
foi fundamental para a consolidação 
das indústrias.
As grandes empresas não tinham 
problemas para a captação de 
recursos, mas as pequenas e médias 
tinham dificuldades para se estabe-
lecer em um mercado competitivo.
O que se observa nos meados do 
século XX que o capital industrial 
e o capital financeiro dando origem 

ao capital monopolista.
Assim podemos entender como 
grandes instituições financeiras no 
nosso país investem em diversos 
ramos da economia e empresas 
industriais, de serviços, criam os 
seus próprios bancos e investem no 
mercado financeiro.
Atualmente, os grandes grupos de 
investimento manejam enormes re-
cursos financeiros ao toque de dedo.
O capital flui entre os países de 
acordo com o interesse destes gru-
pos de especuladores.
A financeirização leva ao processo 
de desindustrialização e a falta de 
desenvolvimento onde o dinheiro é 
usado para fabricar dinheiro.
Para os países emergentes a situa-
ção é bastante grave, pois há poucas 
condições para a implementação de 
parques industriais, participação na 
economia mundial com serviços de 

baixo custo, desemprego estrutural, 
inflação, necessidade de reformas 
e uma crônica dependência em 
relação aos países desenvolvidos e 
ao interesse de grupos investidores 
internos e externos.
Resumindo: a falta de lucratividade 
do setor industrial fez com que o 
fluxo de capitais migrasse para o se-
tor especulativo financeiro. Bingo!
O grau de financeirização da eco-
nomia contribui para a volatilidade 
do mercado de capitais e para a 
crise financeira com o consequente 
afastamento dos investimentos na 
economia produtiva, tendo como 
impacto o desemprego, a má distri-
buição de renda, além dos aspectos 
sociais como a insegurança alimen-
tar, a economia informal.
Não temos muito a fazer além de 
seguir a receita clássica de planeja-
mento e disciplina de gastos.
Será que a equipe de transição e o 
próximo governo têm noção deste 
fenômeno.
O presidente do Banco Central, o 
guardião da nossa moeda, até o pre-
sente momento, não foi consultado.
Ele está esperando ser chamado!
Não deveria ser o primeiro a ser 
consultado?
Como afirma, um dos membros 
da transição: André Lara Resen-
de:” sem um Estado competente e 
responsável não há como pensar 
em desenvolvimento. Agora com a 
obrigação de ser socialmente inclu-
sivo e ambientalmente sustentável”. 
Ver para crer!

 “ O motivo de tanto alvoroço é o teto 
de gastos, para um país com uma 

característica contumaz: gasta sempre 
mais do que arrecada!”

“A nova era acelerará 
mudanças em métodos 

de produção, com aumento da demanda 
por uma economia verde e estilos 

de vida sustentáveis. 
Temos que aproveitar a oportunidade”

Carlota Perez, economista 

Política a conta-gotas...
"Água no chope”

E quando tudo estava certo para 
sessão que definiria o próximo 
presidente da Câmara de Pinda, 
bem como a mesa diretora, nesta 
quinta-feira, surge uma ‘contesta-
ção’ do PSOL – que nem cadeira no 
Legislativo tem – buscando impedir 
a realização da votação extraordiná-
ria. A alegação era ‘algum detalhe’ 
do Regimento, o que poderia muito 
bem ser desconsiderado, se tivesse 
um presidente com voz de coman-
do. Ah! Tem presidente sim, o Cal, 
mas...

‘Olho gordo’
Com a Câmara de Pinda se ren-

dendo à pressão do PSOL – para 
suspender a sessão – o nome de 
Erica Cândido, candidata de 2 mil 
votos pelo partido nesta eleição, 
ganhou as rodas políticas do pedaço 
como destaque e líder do novo grupo 
de esquerda que está tentando se 
fortalecer na cidade. Disseram que 
ela também está de ‘olho gordo’ no 
comando do Sindicato dos Servido-
res Municipais, já que é efetiva na 
Prefeitura. 

Barba de molho
Diante do PSOL que ‘vem que-

brando tudo’ na cidade, rolou entre 
os bem informados de Pinda que o 
vereador Herivelton Vela, que ainda 
mantém o Natanael como base de 
apoio no Sindicato dos Metalúrgi-
cos, ao que tudo indica já ‘botou a 
barba de molho’ antes que o pavio 
apague de vez...

E por falar em Vela
Ainda sobre o efeito ‘lua de mel’ 

do Legislativo com o Executivo de 
Pinda, concluíram que criticar o 
governo municipal é comprar briga 
com a população, porque até nas 
pesquisas do PT o prefeito Isael 
aparece nas alturas. Perguntem ao 
Vela!!!

Ventos a favor
Comenta-se pelas gôndolas do 

Mercadão de Pinda que o efeito pro-
longado da ‘lua de mel’ da Câmara 
com a Prefeitura é de fazer inveja 
a qualquer prefeito da região. Para 

alguns cientistas 
políticos do pe-
daço, o fato se 
dá ao alto índice 
de aprovação da 
administração 
e a resposta da 
administração 
aos pedidos do 
vereadores. Ah! 
Esta semana o 

prefeito Isael Domingues foi a Bra-
sília para tomar um cafezinho com 
o vice-presidente eleito Geraldo 
Alckmin. Antes que alguém pense: 
"que cafezinho caro", a motivação 
foi para antecipar a pauta de inves-
timentos do Governo Federal em 
vários setores da cidade, que Isael 
pretende conseguir através do con-
terrâneo...

Correndo sozinho
Depois que o vereador Diego 

Miranda se posicionou como pre-
terido do prefeito Thales Gabriel 

para sucessão 
em Cruzeiro, 
observaram que 
os holofotes da 

administração 
passou a focar 
apenas o diretor 
do SAAE como 
a provável aposta para as eleições 
municipais. Colaborando com o 

Antonio Mineiro

Sylvinho Ballerini

Kleber Silveira

Isael Domingues

fortalecimento deste contexto, está 
o conjunto de trabalhos que trans-
formou a cidade literalmente num 
canteiro de obras, somada com a 
habilidade de Kleber Silveira, como 
quem sabe executar. Pelo andar da 
carruagem, os eleitores já sacaram 
as três candidaturas que vão empol-
gar mais a futura  campanha: Kleber 
– 1ª via, Joarez Juvêncio – oposição 
e Diego Miranda como 2ª via.

Segunda via
Corre na boca pequena de Pi-

quete que o vereador Professor 
Matheus, embora seja minoria das 
minorias na política local, tem-se 
mostrado disposto a compor uma 
chapa para disputar a Prefeitura em 
2024. Disseram na Praça das Ban-
deiras, dias atrás, que se for o caso, 
o homem muda até de partido para 
consolidar uma candidatura, já que 
o PL se tornou muito próximo da 
administração Rominho.

Truco!!!
Os politiqueiros da Praça Prado 

Filho são unânimes em afirmar que 
não dá para prever o modus operan-
di do prefeito Antonio Mineiro na 

campanha à re-
eleição. Embora 
muitos comen-
tários ecoem por 
toda Cachoeira 
Paulista, nin-
guém consegue 
apostar se vem 
com novo vice 
ou repete a par-

ceria com Dr Ailton! Se vai absorver 
algumas figuras da Motolândia em 
seu grupo ou renova um elenco para 
disputar a Câmara? Por isso, em se 
tratando de Mineiro, truco!!!

Dinheiro na conta
Parece que o sonho de consumo 

de muitos servidores da região é 
trabalhar em Silveiras. O prefeito 
Guilherme Carvalho quebrou um 
recorde na cidade, provendo 5 paga-
mentos este mês de dezembro – en-
tre o pagamento de salários, abono 
a todos, crédito para alimentação, 
13º salário e adiantamento dos ven-
cimentos. Outra boa notícia é que 
a Prefeitura pagou um precatório 
trabalhista de mais de R$ 4 milhões 
– proveniente de férias irregula-
res – que o município, ou melhor, 
o governo passado da Motolândia 
deixou de pagar corretamente.

Pegando carona
A periferia política de Guará rea-

giu contrária ao aumento de salários 
dos gestores municipais – prefeito, 
vice e secretários, aprovado pela 

Câmara esta semana. A marmita 
azedou ainda mais quando também 
entrou em pauta aumento dos já 
considerados bem remunerados do 
Legislativo, por obra e graça da pro-
positura do ainda presidente Arilson 
Santos e do opositor contumaz Nei 
Carteiro. Comentaram na Praça, 
que os vereadores pegaram carona 
até no índice de 5,2% do projeto do 
Executivo.

E por falar em Executivo...
...o mercado aposta que por falta 

de uma, serão duas candidaturas 
oriundas do Palácio das Chácaras 
Selles na sucessão de Marcus So-
liva, em Guaratinguetá. Uma delas 
com certeza é a do vice Regis Yasu-

mura – com sintomas de autonomia 
– que não abre mão de disputar a 
Prefeitura; a outra, conforme os 
resultados das pesquisas no período, 
que seja do grupo e tenha condições 
de garantir a continuidade dos pro-
jetos de expansão da cidade. Façam 
suas apostas...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o prefeito 

Sylvio Ballerini e o presidente da 
Câmara Fabio Longuinho, princi-
palmente se no comando da churras-
queira estiver a cargo do minoritário 
do Legislativo, e o assunto for as 
emendas parlamentares na LDO de 
Lorena!!!

De bem com o$ número$
O prefeito Sylvio Ballerini co-

memorou esta semana a preliminar 
do Tribunal de Contas do Estado si-

nalizando a apro-
vação de suas 
contas referentes 
ao primeiro ano 
de seu mandato. 
Ao que tudo in-
dica, o parecer 
final do TCE será 
favorável. Lem-
braram na Praça 

que isto não elimina a possibilidade 
de alguns vereadores manifestarem 
opiniões divergentes ao Tribunal, 
como ocorrido com o ex-prefeito 
Fabio Marcondes, no ano passado.

Índio quando se pinta...
...é pra guerra Numa leitura 

fina sobre os ânimos exaltados do 
gabinete do prefeito de Lorena, a 
previsão é de um iminente conflito 
institucional pela frente, segundo 
a voz da periferia. A pergunta que 
não quer calar: quem será o ‘dés-
pota’ que estaria pilhando Sylvinho 
Ballerini contra o ‘grupo dos oito e 
meio’ na Câmara, com 25 meses de 
mandato pela frente?

Perguntar não ofende
Quem é o político que dissimula 

pertencer ao grupo de apoio político 
– com muitas vantagens – do pre-
feito Sylvio Ballerini, e que já está 
de 'conversa' com o principal con-
corrente do homem na reeleição?

Manda quem pode...
...obedece quem tem juízo – 

Parece que o prefeito de Aparecida 
e a Justiça local estão longe de se 
entenderem, principalmente quan-
do o assunto são as interpretações 
legais nas contratações de cargos 
comissionados da Prefeitura. Se na 
primeira ‘canetada’ do Judiciário 
contra a criação de uma minirrefor-
ma administrativa, aparentemente 
com a finalidade esquentar algu-
mas nomeações, o Piriquito não 
entendeu, agora com a segunda, 
que arbitrou improcedente, talvez 
entenda! A propósito, a ordem é 
para exonerar de forma imediata 
eventuais contratações processadas 
no afã da ansiedade...

Caso de Justiça
Tornou-se voz corrente em Apa-

recida e região a contratação de uma 
terceirizada pela 'bagatela de R$2 
milhões para fazer a gestão do Cen-
tro de Diagnósticos, que entrará em 
funcionamento na UPA que será inau-
gurada este mês na cidade. Com isso, 
aumenta a vulnerabilidade do prefeito 
Luiz Carlos de Siqueira – o Piriquito, 
quanto a manutenção de seu mandato, 
já que sua administração está sob a 
mira do Ministério Público...

Contagem regressiva
Faltam 668 dias para as elei-

ções municipais, exatamente 134 
semanas, e já tem candidato com 
grupo de vereadores pronto para 
campanha...

Arilson Santos e Nei Carteiro
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Guará aprova projetos para complementação de subsídios 
para prefeito, vice, secretários e servidores da Câmara
Aprovação garante correção salarial de 5,2% para cargos mencionados no Executivo e Legislativo do município

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade, na 
sessão de quarta-feira (30), 
dois projetos de lei do Le-
gislativo de autoria da mesa 
diretora. O primeiro, que 
dispõe sobre a complemen-
tação da revisão geral anual 
dos subsídios dos agentes 
políticos do Executivo, que 
integram o poder municipal, 
como prefeito, vice-prefeito 
e secretários. O projeto em 
relação à complementação 
da reposição salarial dos 
servidores da Câmara de 
Guaratinguetá também foi 
aprovado. 

Segundo ofício anexo à 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Carteiro e Arilson, autores de reajuste para servidores do Legislativo; Prefeitura garante aumento de 5,2%

dores da Câmara, o projeto 
aprovado aponta que deve 
ser complementado também 
em 5,2%, como forma de re-
posição salarial a partir do 
mês de setembro de 2022, 
tendo como base para cálculo 
o mês de janeiro do mesmo 
ano. A justificativa do projeto 
utiliza como exemplo a com-
plementação concedida aos 
servidores do Executivo, apli-
cando o mesmo percentual. 

De acordo com levanta-
mento sobre gasto pessoal 
e folha de pagamento da 
Câmara de Guaratinguetá 
para os anos de 2022, 2023 
e 2024, com a correção sa-
larial aprovada, as despesas 
da Casa se mantêm dentro do 
limite da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. 

documentação do projeto re-
lativo ao subsídio dos agentes 
políticos do Poder Executivo, 
em acordo com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
15ª Região sobre a revisão 
geral anual, ficou definido 
o total de 15,7%, sendo que 
10,5% já foram concedidos e, 
com a aprovação do projeto 
aplicando os 5,2% restantes, 
a partir do mês de setembro 
de 2022. Ainda segundo o 
projeto, os valores calculados 
neste percentual da revisão 
geral anual correspondem à 
correção monetária para os 
exercícios de 2023, 2024 e 
2025, seguindo índice utiliza-
do na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) deste ano.

Para a complementação da 
reposição salarial de servi-
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Justiça nega recurso, e reforma administrativa 
continua suspensa na Prefeitura de Aparecida
Câmara tem 15 dias para explicar aprovação do projeto; Servidores aciona MP para ter plano de carreira

O juiz Luiz Felipe de Sou-
za Marino negou, na última 
terça-feira (29), o recurso 
impetrado pela Prefeitura 
de Aparecida para liberação 
da lei que implantava a nova 
reestruturação administrativa. 
Com o imbróglio jurídico, os 
funcionários municipais con-
tinuam sem ter um plano de 
carreira definido e aprovado.

A Câmara de Aparecida apro-
vou, em sessão extraordinária, 
o projeto que implantava uma 
reestruturação administrati-
va na Prefeitura. O texto foi 
aprovado por 5 votos a 3, com 
assinatura de seis vereadores. 
O Ministério Público conside-
rou inconstitucional o projeto, 
pediu liminar para suspendê-lo 
e solicitou explicações sobre 
sua aprovação à Câmara.

A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação.
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O prefeito de Aparecida, Piriquito, que teve mais uma derrota na Justiça; processo de reforma segue barrado

Gonçalves, explicou que com 
essa paralisação foi necessário 
fazer uma representação junto 
ao Ministério Público para so-
licitar a conclusão e aprovação 
do plano. “O MP ainda não nos 
deu retorno, mas esperamos 
que eles cobrem a Câmara e a 
Prefeitura sobre o plano”.

A Prefeitura criou, no mês 
de agosto, uma comissão de 
servidores para revisar o Plano 
de Carreira dos Servidores. O 
Sindicato dos Servidores ar-
gumenta que a atual proposta 
está defasada, com cargos 
que já foram até extintos e, 
por isso, o plano precisa ser 
revisado.

A intenção do Sindicato era 
terminar o trabalho até o mês 
de outubro, para que ele pos-
sa ser enviado à Câmara para 
votação, o que não aconteceu. 
“O trabalho começou e parou 
no dia 14 de setembro. O che-
fe da comissão alegou que o 
prefeito precisava primeiro 
resolver a questão administra-
tiva dos cargos comissionados 
para depois dar andamento 
ao plano de carreira”, contou 
Patrícia.

Como a Justiça negou o 
recurso, a Prefeitura volta a 
ter 48 horas para dispensar 
os cargos comissionados que 
já tinham sido nomeados pelo 
prefeito Luiz Carlos de Siquei-
ra, o Piriquito (PODEMOS).

Câmara – A Justiça determi-
nou também que a Câmara de 
Aparecida explique a sessão 
extraordinária e a aprovação 
do projeto que tratava da 
reforma administrativa da Pre-
feitura. Os cinco vereadores 
que votaram favoráveis terão 
15 dias para apresentarem as 
defesas.

Segundo o presidente da 
Casa, Gú Casttro (PSDB), cada 
vereador vai apresentar defesa 
individual. Também terão que 
apresentar defesa os vereado-
res Liliane Gabriele dos Santos 
(Gabi) PL; Valdemir Budão (PL); 
Ana Alice (Podemos); Juninho 
Corpo Seco (Podemos).

Plano de Carreira – O estudo 
para criação do plano de car-
reira dos servidores foi pago 
em 2015, mas até hoje não foi 
concluído nem aprovado pela 
Câmara. A secretária do Sindi-
cato dos Servidores, Patrícia 

Silveiras anuncia novo abono anunciado em 
novembro e adianta salário para servidores
Valor da gratificação supera R$ 1,2 mil; pagamento é antecipado pela Prefeitura 
para reforçar planos de compras de Natal e fim de ano do trabalhador na cidade

O prefeito de Silveiras, 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
anunciou na última quarta-
-feira (30) que os servidores 
municipais receberão neste 
mês um abono salarial de 
R$1.212. Além da gratifica-
ção, o Município antecipará 
o pagamento dos salários 
dos trabalhadores.

Carvalho informou que os 
365 servidores receberão o 
abono salarial no próximo 
dia 12. Inédita na cidade, a 
ação será viabilizada através 
de um recurso municipal de 
R$ 442.380. O chefe do Exe-
cutivo explicou como con-
seguiu garantir o benefício 
à categoria. “Será possível 
conceder esse abono salarial 
graças à política de respeito 
ao dinheiro público que 
implantamos desde o início 
do nosso governo”, explicou. 
“Temos o compromisso de 
nunca gastar além da conta, 
tendo responsabilidade com 
os recursos municipais e 
economizando onde pode-
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mos. Estou muito feliz de 
poder agraciar os nossos 
colaboradores, que traba-
lham incansavelmente para 
o avanço da nossa cidade”.

O prefeito afirmou que an-
tecipará para o próximo dia 
22 o pagamento do salário 

Foto: Reprodução 

Servidores públicos durante calçamento de Silveiras; Executivo anuncia adiantamento e abono salarial

Pinda entrega sessenta 
títulos de regularização 
fundiária no Castolira

Os moradores do bairro 
Castolira, em Pindamo-
nhangaba, receberam nesta 
semana os contratos de 
doação do imóvel, o que os 
torna de fato os donos da 
propriedade. O ato foi reali-
zado na sede da Prefeitura 
e contou com a presença 
do vice-prefeito Ricardo 
Piorino (PSL).

Ao todo, sessenta famílias 
do Castolira receberam 
o contrato de doação do 
imóvel. A ação integra o 
programa “Meu Bairro é 
Legal”, mantido pela secre-
taria Municipal de Habita-
ção. Essa é a quarta etapa 
realizada no bairro. Ainda 
no primeiro semestre de 
2022, mais de duzentas 
famílias da região rece-
beram os documentos. O 
loteamento foi implantado 
há cerca de vinte anos, 
por meio de um sorteio de 
casas que beneficiou 928 
famílias. Desde o início do 
mandato, o prefeito Isael 
Domingues (PL) tem se 
empenhado em entregar 
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contratos atendendo o tem-
po mínimo de moradia dos 
grupos familiares no imóvel. 

“É um documento de suma 
importância que muitas fa-
mílias estão aguardando há 
muitos anos, e com ele em 
mãos os moradores poderão 
contrair, por exemplo, um fi-
nanciamento bancário para 
realizar reforma do seu imó-
vel”, destacou o secretário 
de Habitação, João Gontijo.

Os responsáveis pelo pro-
jeto destacaram que aproxi-
madamente 1,4 mil famílias 
já foram beneficiadas com a 
documentação, gerando a 
regularização de casas no 
Azeredo e Maricá.

Na próxima semana, os 
agentes da Prefeitura farão 
a entrega dos contratos aos 
moradores do Residencial 
Nova Esperança, no Arare-
tama. 

O vice-prefeito avaliou 
que o programa vem cum-
prindo o que é proposto. Ele 
aconselhou que os mora-
dores que não entregaram 
a documentação adequada 
busquem a secretaria de 
Habitação, que atende na 
rua Dr. Monteiro de Godoy, 
nº 445, no Bosque.

dos servidores, anteriormen-
te agendado para o dia 30. 
A medida busca contribuir 
para que os trabalhadores 
consigam realizar suas com-
pras de fim de ano antes do 
Natal. 

Além do abono e do adian-

tamento do salário, os fun-
cionários receberão ainda 
neste mês o pagamento do 
13º salário, agendado para 
a próxima segunda-feira (5), 
e o cartão-alimentação, que 
tem o valor de R$ 400 e será 
pago no dia 15.
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Cachoeira intensifica fiscalização contra descarte de lixo na feira
Feirantes flagrados desrespeitando lei devem ser multados; acúmulo de resíduos desagrada famílias do bairro Vila Carmen

Com foco na urbanização 
adequada, Pindamonhangaba 
lançou normas regulamentares 
para a instalação de extensão 
temporária de passeio público 
pelo comércio e empresas. O 
debate da proposta contou com 
representantes da Acip (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba).

O objetivo da proposta é 
autorizar a implantação de 
uma plataforma para função 
recreativa e gastronômica, 
eliminando transtornos com a 
colocação de mesas e cadeiras 
no passeio público. “Esta ação 
foi uma demanda passada pelo 
prefeito Dr. Isael Domingues 
(PL) e visa harmonizar a re-
lação urbana entre comércio 
e pedestres. Trata-se de uma 
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solução inovadora que muitas 
cidades estão utilizando para 
administrar esse conflito, tra-
zendo segurança e incentivan-
do o entretenimento que gera 
emprego e renda”, pontou a 
secretária de Obras e Planeja-
mento, Marcela Franco.

Com a iniciativa, o espaço 
público poderá contar com 
bancos, floreiras, mesas, ca-
deiras, lixeiras e guarda-sóis, 
mas a instalação, assim como 
a manutenção e emoção dos 
equipamentos, será de res-
ponsabilidade do comerciante. 
Para que a área seja utilizada, 
o interessado deve apresentar 
documentação, croqui da loca-
lização, justificativa e projeto 
de instalação.

Entre as determinações, 
estão a autorização a ser con-
cedida em via pública em que 
a velocidade máxima não ul-
trapasse 50km/h; os parklets 

Com foco na urbanização, Pinda anuncia 
projeto para calçadas na região central
Normatização do passeio é aposta para democratizar uso do espaço, além de fomentar comércio local

Área na região central de Pinda, que receberá novos parklets para fomentar comércio e lazer da população

Foto: Reprodução PMCP

devem ser feitos de material re-
sistente e durável; a instalação 
não pode ocupar mais que 2,2 
metros e deve ser colocada em 
vaga paralela ao alinhamento 
da calçada; as condições da 
calçada, drenagem e segurança 
deverão ser preservadas; os 
parklets deverão ter proteção 
em todas as faces voltadas 
para a rua.

O prefeito apontou que há 
um problema de postura de 
alguns estabelecimentos da 
cidade que obstruem a passa-
gem nas calçadas. Para Isael, 
essa é uma oportunidade para 
que os restaurantes e casas 
de entretenimento possam 
implantar a melhoria, uma vez 
que geram empregos, receita e 
lazer ao município. O chefe do 
Executivo alertou ainda que a 
fiscalização será reforçada para 
que a passagem nos passeios 
públicos esteja assegurada.

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista confirmou, na terça-
-feira (28), que intensificará as 
ações de conscientização e de 
fiscalização contra o despejo 
de lixo na região do bairro 
Vila Carmen, que abriga a feira 
livre, popularmente conhecida 
como ‘Feira do Produtor’. Os 
feirantes que forem flagrados 
abandonando resíduos no 
trecho deverão ser multados a 
partir do próximo dia 9. 

Uma nota divulgada na últi-
ma sexta-feira (25), na página 
da Prefeitura no Facebook, 
destacou que alguns feirantes 
que atuam na cidade estão 
descumprindo uma lei muni-
cipal, criada em junho deste 
ano, que determina que eles 
mantenham limpas as áreas 
em torno de suas barracas. 
O comunicado ressalta que 
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moradores do Vila Carmen 
têm denunciado uma grande 
quantidade de lixo espalha-
da ao longo da Avenida dos 
Ferroviários, todas as sextas-
-feiras, após a feira livre. Além 
de prejudicar o trabalho da 
equipe municipal de limpeza, 
a situação tem gerado preo-
cupação na Prefeitura, já que 
os resíduos podem ocasionar 
entupimentos no sistema de 
drenagem do bairro. 

Buscando garantir o cum-
primento da lei municipal, o 
Executivo ampliará as ações 
de conscientização e de fisca-
lização junto aos vendedores 
que atuam no local, sendo que 
grande parte deles não reside 
na cidade. 

Segundo a secretária da 
Fazenda de Cachoeira, Cláudia 
Siqueira, a equipe do setor 
de Fiscalização de Posturas 
distribuirá aos feirantes sacos 
de lixo e novamente cópias 
da lei municipal. A partir do 

próximo dia 9, os servidores 
verificarão no fim da feira 
as barracas em que o lixo 
foi ensacado corretamente, 
possibilitando sua retirada 
pelo caminhão da coleta. 
Os vendedores que forem 
flagrados desrespeitando a 
determinação deverão ser 
penalizados. “O feirante que 
não deixar o seu lixo pronto 
para ser recolhido estará 
sujeito a uma primeira multa 
de R$ 53,55, correspondente 
à meia UFR (Unidade Fiscal 
de Referência). Em caso de 
rescendência, o valor sobe 
para R$ 107,10, referentes 
a uma UFR, e ele passa estar 
impedido de montar sua ban-
ca. Torcemos para que não 
seja necessário chegar nesse 
ponto de penalização, mas 
para isso precisamos contar 
com a colaboração do feirante. 
Nosso objetivo é que a lei seja 
cumprida e que nossa popu-
lação não seja mais afetada”.
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Entidades da 
região arrecadam 
brinquedos para 
doações no Natal
Lorena, Guará, Pinda e Roseira planejam 
ação para presentear crianças carentes

A obra social São Luiz, em 
Lorena, deu início à sua cam-
panha anual de arrecadação 
de brinquedos para as crian-
ças, jovens e adolescentes 
atendidos pela instituição. A 
intenção é presentear os 350 
participantes das atividades, 
entre 6 e 17 anos.

A doação pode ser feita por 
meio da adoção de uma crian-
ça, de uma determinada faixa 
etária, fazendo um pix na conta 
da instituição, ou levando um 
presente na sede da obra, que 
funciona no Oratório São Luiz, 
na Vila Hepacaré. Empresas 
também podem ajudar pelo 
setor de relações institucionais, 
acessado pelo telefone 3157-
6555 ou pelo e-mail institucio-
nal@obrasocialsaoluis.org.br. 
“Também temos voluntários 
que nos ajudam na captação 
desses presentes”, explicou o 
coordenador da Obra Social, 
Douglas Silva.

Os brinquedos e outros pre-
sentes arrecadados são se-
parados por faixa de idade e 
embrulhados. A intenção dos 
organizadores é fazer a entrega 
dos presentes no próximo dia 
16, último dia de atividades 
nesse ano. “Nossa intenção é 
entregar um presente para 
cada uma das crianças, e um 
saquinho de guloseimas, nes-
se dia que será a nossa festa”, 
disse Douglas.

Pindamonhangaba – A Pre-
feitura e a DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher) estão com 
uma campanha para arrecada-
ção de brinquedos, a “Operação 
Criança Feliz Natal 2022”. 

O objetivo é sensibilizar a 
sociedade a doar brinquedos 
novos, que serão entregues 
para as crianças vítimas de 
violência. “As entregas ocorre-
rão para as crianças no interior 
da DDM, propiciando a elas 
acolhimento, atendimento 
humanizado, com alegria e des-
contração próprios da infância, 
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distanciando-as da cruel reali-
dade que as assola. A entrega 
do brinquedo é uma forma 
de amenizar o sofrimento da 
criança após sofrer um ato de 
violência. O brinquedo não vai 
mudar o fato, mas é uma forma 
de manifestarmos carinho com 
a criança”, destacou a delegada 
da Mulher, Ângela Aguiar.

O secretário de Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 
João Carlos Ribeiro Salgado, 
destacou que “a ação foi pen-
sada como uma forma de 
sensibilizar as pessoas sobre 
a questão da violência contra 
a criança, que é um assunto 
pouco debatido na sociedade, 
um tabu, mas que precisa ser 
enfrentado”.

Um dos pontos de arreca-
dação é a Delegacia de Defesa 
da Mulher (rua Dr. Gustavo de 
Godoy, nº 409, no Centro), no 
Shopping Pátio Pinda, além 
de condomínios residenciais 
do município. “Estamos mon-
tando as caixas nos postos 
de arrecadação, e as pessoas 
poderão doar brinquedos para 
entregarmos a essas crianças. 
As caixas devem estar dispostas 
a partir dia 24 em diversos 
locais, e na delegacia, a arreca-
dação já começou”, completou 
o secretário.

Guaratinguetá – A Paróquia 
Santo Antônio está promoven-
do a arrecadação de alimentos 
e brinquedos para distribuir 
para as 54 famílias assistidas 
pela Pastoral Social da paró-
quia. As doações podem ser 
feitas até o dia 9 de dezembro, 
na secretaria paroquial ou 
após as missas. Quem puder 
pode fazer doação via pix. 
A chave pix para doações é 
53.329.421/0003-99.

Roseira – A Promoção Social 
da Prefeitura realiza, até o pró-
ximo dia 15, a arrecadação de 
alimentos e brinquedos para 
as famílias carentes da cidade. 
A Promoção Social fica à rua 
Coronel Rodophiano de Barros, 
nº 97. A entrega dos kits com 
alimentos e brinquedos será 
feita a partir do dia 16.

Polícia apura ação criminosa
em posto de Saúde de Cachoeira 
Furto de cabos elétricos prejudica atendimento aos pacientes da 
região da Margem Esquerda; grupo invadiu posto do ESF no dia 27

A Polícia Civil de Cachoei-
ra Paulista abriu um inqué-
rito para tentar identificar 
os responsáveis por furtar 
toda a fiação elétrica da 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do bairro Margem 
Esquerda, na madrugada do 
último dia 27. Prejudicando 
o atendimento à população, 
a ação criminosa forçou a 
Prefeitura de Cachoeira 
Paulista a suspender a 
maioria dos serviços ofe-
recidos na unidade.

Em nota oficial, o governo 
do prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) revelou que 
constatou, na manhã da 
última segunda-feira (28), 
que criminosos invadiram 
o imóvel que abriga a ESF 
Geraldo Vieira, que fica na 
rua Bom Jesus, e retiraram 
a fiação elétrica da caixa 
de força, que fica na área 
externa do prédio. Além de 
furtarem os fios, sendo par-
te deles de cobre, os invaso-
res arrancaram uma grade 
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que protegia o compressor 
de ar do consultório odonto-
lógico, porém fugiram sem 
levar o equipamento.

Após verificar os danos, 
representantes da Prefeitu-
ra registraram um boletim 
de ocorrência na Delegacia 
de Cachoeira. Na sequência, 
o Executivo contratou um 
eletricista, que avaliou a 
situação e indicou os ma-
teriais que precisavam ser 
comprados para os reparos 

na caixa de força. Desde a 
última terça-feira (29), o 
profissional e sua equipe 
atuam no conserto.

Apesar de estar sem ener-
gia elétrica, a ESF segue de 
portas abertas, mas apenas 
para orientações aos pa-
cientes e serviços que não 
necessitam de iluminação. 
Os procedimentos disponí-
veis não foram especificados 
pela Prefeitura, assim como 
as ações de segurança que 

pretende promover para 
evitar novos casos.

Já que a ESF não conta 
com câmeras de videomo-
nitoramento, a Polícia Civil 
tenta obter imagens de 
equipamentos instados em 
imóveis da rua Bom Jesus, 
que possam ter flagrado a 
entrada ou saída dos crimi-
nosos do prédio público. Até 
o fechamento desta edição, 
os cabos elétricos não ha-
viam sido recuperados.

Foto: Divulgação PMCP

ESF da Margem Esquerda, alvo de ataque de criminosos no último domingo; Polícia Civil investiga caso

Águas Piquete participa da sexta 
edição da Caminhada de Combate 
ao Câncer da Liga Piquetense 
Trabalho planeja promover conscientização do Outubro Rosa e Novembro Azul

Colaboradores da Águas 
Piquete, que pertence ao 
Grupo Iguá, participaram 
no último domingo (27) da 
6ª caminhada de conscienti-
zação de combate ao câncer 
da Liga Piquetense, que visa 
levantar a pauta do Outubro 
Rosa e Novembro Azul, sobre 
a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce 
ao câncer de mama e colo 
de útero nas mulheres e ao 
câncer de próstata nos ho-
mens. Além da participação 
dos funcionários, a empresa 
doou 100 camisetas, que 
foram comercializadas para 
arrecadação de fundos para 
contribuir com as ações rea-
lizadas pela instituição social.

O início da caminhada 
contou com uma dinâmica 
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de vivência com a dança cir-
cular e o encerramento com 
sorteios de brindes. O diretor 
da Águas Piquete, Mateus Ba-
naco, destacou a importância 
das empresas se engajarem 
em projetos sociais. “Uma das 
pautas que devem fazer parte 
das agendas corporativas é 
a questão social. Contribuir 
com ações que promovam 
o bem-estar físico e mental 
das pessoas é um ato que 
deve ser replicado por todos. 
É com enorme prazer que 
contribuímos com o belo tra-
balho que a Liga Piquetense 
desenvolve na cidade. Além 
disso, quero agradecer aos 
colaboradores que atuaram 
como voluntários durante o 
evento, o mundo precisa de 
mais pessoas como vocês”, 
finalizou Banaco.  

A Liga Piquetense, é uma 
instituição beneficente que 
ajuda pessoas com câncer, 

localizada na Praça Duque de 
Caxias, no Centro de Piquete. 
De acordo com Vera Silva, 
presidente da instituição há 
mais de 10 anos, conta que é 
composta por 14 voluntários 
que prestam serviços de as-
sistência social no município. 
"Somos uma instituição sem 
fins lucrativos não governa-
mental, estamos aqui para 

tentar amenizar o sofrimento 
dos acometidos por câncer, 
essa é nossa missão”, conclui 
Vera.

Quem quiser contribuir e 
saber mais informações so-
bre o trabalho desenvolvido 
pela Liga Piquetense de Com-
bate ao Câncer pode entrar 
em contato pelo telefone (12) 
98106-3527.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Lorena, 
o PREGÃO PRESENCIAL N°07/CPL/2022, do tipo menor preço por item, para aquisição 
de cadeiras giratórias e longarinas visando à atualização das estruturas móveis de trabalho 
dos Gabinetes e setores da Câmara Municipal de Lorena, conforme especificações e 
condições constantes no instrumento convocatório e nos anexos. A entrega dos envelopes 
dar-se-á até às 10 horas do dia 15/12/2022, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, 
Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, bem 
como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email: licitacoes@
camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço 
acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de 
Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a mesma 
em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: Leonardo 
Ferreira Cipolli de Oliveira, brasileiro, solteiro, maior, supervisor, RG. 
42.502.860.4.SP-SP, CPF. 416.143.798-66 e Alessandra Aline Alves Pires, 
brasileira, solteira, maior, vendedora, RG. 49.176.443.1-SSP-SP, CPF. 
397.689.728-07. Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, 
situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o 
pagamento da importância, posicionada em 22 de janeiro de 2023, de R$ 
28.029,57, sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de 
edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; do qual são devedores em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para 
Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e 
outras Obrigações – Programa Minha Casa Minha Vida –PMCMV – Recursos do 
FGTS com utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS dos Devedores, 
emitidos aos 11/04/2019, que tem por objeto o imóvel situado na Estrada 
Vicinal Plínio Galvão César, número 920, unidade Residencial 117 (casa 
térrea) do Residencial Mantiqueira Residência, CEP: 12512-305 – 
Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 51.093. O prazo 
para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última 
publicação deste edital, que será publicado nos dias 02,03 e 06, do corrente mês, 
sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, 
requerente da intimação, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do 
artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 01 de Dezembro de 2022. 
Humberto Andrade Cossi 

Oficial 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 03/2022 – Proc. nº 449/2022
O Município de Lorena-SP torna público a data de abertura dos envelopes da 
CONCORRÊNCIA PUBLICA nº 03/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de engenharia para obras de INFRAESTRUTURA 
- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO 
DE LORENA E MURETA DE CONTENÇÃO CORREGO MANDI NA RUA CARLINO LUIZ 
DOS SANTOS. Fica marcado para o dia 06 de dezembro de 2022 ás 14:00 hrs a abertura 
de envelope de propostas da empresa habilitada do certame. O Processo encontra-se à 
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
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 610/2022-SUP; 10012/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
HSX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, localizada na Avenida Ministro Salgado Filho, nº 
530-C, Pedregulho, Guaratinguetá/SP, CEP: 12511-290, endereço eletrônico: contato@
hscomercial.com, telefones: (12) 3133-8718 e (12) 3133-2957, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 05.743.514/0001-50, inscrição estadual nº 332.145.345.119, cujo objeto consiste na 
contratação direta de bomba submersível para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais.
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 614/2022-SUP e 8560/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
M. M. MAQUINAS ME, localizada na Rua Visconde do Rio Branco, nº 65, Centro, 
Guaratinguetá/SP, CEP: 12500-190, telefone: (12) 3132-3726, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 06.243.123/0001-30, inscrição estadual nº 332.147.310.110, cujo objeto consiste 
na aquisição de máquinas agrícolas para realização de manutenção no Centro Social 
Urbano (CSU), nas condições e especificações constantes da Justificativa de Compra 
Direta (SC 3571/2022).
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2022.

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

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

 

 
 

 
AVISO DE DISPENSA 

 
EDITAL Nº 120/2022  

PROCESSO Nº 203/2022  
DISPENSA DE VALOR Nº 117/2022 

 
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará 
Dispensa de licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 
75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 
procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e 
horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇAO DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 07/12/2022, ÀS 17:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   DA 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  

ENDEREÇO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: 
www.cachoeirapaulista.sp.gov.br 

ou 
Solicitar: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br 

 
 
 

      
  OBJETO:     

 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM ARTE PRÉ DEFINIDAS A CADA 
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA-
SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) 
MESES. 
 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 
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Comércio da RMVale amplia horários 
e espera aumento das vendas no Natal
Cidades incentivam compras em estabelecimentos locais, com promoções, sorteio de prêmios e dinheiro

O fim do ano se aproxima 
e a expectativa para o Natal 
aumenta. A data deve mo-
vimentar as ruas de todo o 
país, levando mais de 118 
milhões de consumidores 
às compras. É o que aponta 
pesquisa realizada pela 
CNDL (Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas) e 
pelo SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito).

No comércio da região 
não é diferente. Os lojistas 
já estão se movimentando 
e esperam aumento nas 
vendas em relação ao ano 
passado, quando o Natal, 
a melhor época do ano 
para os comerciantes, ain-
da sofria com os impactos 
do período de restrição da 
pandemia de Covid-19.

Para garantir esse melhor 
índice esperado, associações 
comerciais e prefeituras 
têm colocado em prática 
planejamento para atrair o 
consumidor.

Andréa Moroni
RMVale

às 21h, entre os dias 5 e 9; 
no dia 10, o atendimento 
será das 9h às 20h; entre 
os dias 12 e 23, das 9h às 
22h. Na véspera de Natal 
(24), será das 9h às 18h. 
No dia 26 (segunda-feira), 
o comércio abrirá a partir 
das 13h; no dia 31, das 9h 
às 14h; no dia 2 de janeiro, 
reabre a partir das 13h.

Lorena – A Acial (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Lorena) está promo-
vendo o “Natal Mágico da 
Acial”, com o sorteio de 12 
vales presentes no valor de 
R$500 e duas poupanças 
Sincred, no valor de R$ 500. 
Um sorteio será realizado no 
dia 12 e o outro no dia 19. 

Durante a campanha de 
Natal, um trenzinho vai pas-
sear com as crianças pelo 
centro da cidade. Será co-
brada uma taxa de R$ 2, e o 
valor arrecadado é dividido 
entre as entidades sociais de 
assistência da cidade.

O horário estendido em 
Lorena começa no dia 7 e 
vai até o dia 19, das 9h às 
22h. De 20 a 23 de dezem-
bro será das 9h às 23h. Nos 

Papais Noéis já estão distribuídos pelos centros comerciais das cidades da RMVale; expectativa de vendas

sábados (dias 10 e 17) abre 
das 9h às 18h; domingos 
(11 e 18) das 10h às 18h. 
Dia 24, as lojas funcionam 
das 10h às 16h. No dia 26, 
o comércio abre às 13h, e 
no dia 31 de dezembro, das 
9h às 15h.

Guaratinguetá – A Aceg 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá) 
preparou uma campanha 
natalina com o objetivo 
de fomentar as vendas das 
lojas locais e beneficiar os 
consumidores do comércio 
da cidade. Serão 16 ganha-
dores, totalizando R$ 20 mil 
em prêmios. A campanha 
acontece até o dia 24, e o 
sorteio está programado 
para as 11h, na praça Con-
selheiro Rodrigues Alves. 

O comércio de Guara-
tinguetá vai funcionar em 
horário estendido. De 5 a 
23 de dezembro, será das 
9h às 22h, nos sábados 
(dias 10,17 e 24), das 10h 
às 18h. Nos domingos, dia 
11, das 10h às 18h, e no dia 
18, das 10h às 20h. Dia 31, 
o funcionamento será das 
9h às 13h.

Em Pindamonhangaba, o 
“Natal Encantado”, que con-
ta com atividades na praça 
Monsenhor Marcondes, con-
ta com decoração especial, 
a presença da Família Noel 
e mais de cinquenta shows 
musicais e apresentações 
culturais gratuitos. Além 
da Monsenhor Marcondes, 
as praças Sete de Setembro, 
Cisas, da Bíblia, Eventos do 
Araretama, do Quartel e da 
Igreja Matriz, recebem as 
ações. 

Além dos shows e da pre-
sença do Papai Noel e Cia, 
serão realizadas duas outras 
atrações, o espetáculo “Era 
uma vez o Natal (Circo Te-
atro sem Lona)”, no dia 19, 
às 20h, na Praça do Quartel, 
e a tradicional Cantata de 
Natal da Corporação Mu-
sical Euterpe, dia 22 de 
dezembro, às 20 horas, na 
Igreja Matriz.

“A expectativa para o Na-
tal deste ano é muita posi-
tiva e estamos trabalhando 
para termos uma decoração 
natalina para encantar a 
todos, além de uma progra-

mação diversificada até o 
dia 23 de dezembro”, frisou 
o secretário de Cultura e Tu-
rismo em exercício, Ricardo 
Flores.

A Associação Comercial 
e Empresarial de Pindamo-
nhangaba vai realizar uma 
campanha de marketing 
incentivando a compra no 
comércio local neste Natal. 
Não haverá sorteio de prê-
mios, mas os comerciantes 
podem promover essa ini-
ciativa individualmente. A 
cidade também não definiu 
um horário específico de 
abertura e fechamento do 
comércio. A lei municipal 
determina o horário das 7h 
às 23h, e cada comerciante 
vai definir seu horário de 
fechamento.

Cruzeiro – A Associa-
ção Comercial de Cruzeiro 
promove, até o dia 31, a 
campanha Natal Encantado, 
com o sorteio de vários prê-
mios: cinco vales compras 
no valor de R$ 1 mil, três 
iPhones 11 64GB, uma TV 
"55 4K 2022 LG e um PS5. 
Também serão sorteados 

dez pix no valor de R$ 200 
para os vendedores das lojas 
participantes. O sorteio será 
realizado na sede da Asso-
ciação, no dia 9 de janeiro, 
às 19h.

O comércio em Cruzeiro 
vai estender seu horário até 

Foto: Fabiana Cugolo

Comércio de Guaratinguetá, que já conta com domínio da temática natalina; cidade investe em eventos com parceria entre Associação e lojistas

Foto: Arquivo Atos

EDP inaugura subestação para ampliar sistema de energia para o Litoral
Com investimento de R$ 23 milhões, estrutura implantada em São Sebastião promete beneficiar cerca de 25 mil clientes

Distribuidora de energia elé-
trica do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, a EDP inaugurou, na 
quinta-feira (1), a ETD (Estação 
de Transformação de Energia) 
Olaria, em São Sebastião. Com 
investimento de R$ 23 milhões, 
a nova subestação vai benefi-
ciar aproximadamente 25 mil 
clientes diretamente, entre 
residências e estabelecimentos 
comerciais.

Localizada no bairro de São 
Francisco, a subestação Olaria 

Da Redação
Litoral Norte

Prefeitura de Lorena, que ampliou prazo para acordo por impostos

é apontada como fundamental 
para o crescimento e desenvol-
vimento econômico da região 
nos próximos anos, atendendo, 
além da próxima São Sebastião, 
as cidades de Caraguatatuba, 
Ilhabela e Ubatuba. A obra 
promete levar ao Litoral mais 
qualidade na distribuição de 
energia elétrica e flexibilidade 
operacional ao sistema.

Com a ETD Olaria, São Sebas-
tião conta com cinco subesta-
ções, permitindo a ampliação 
em 23% do sistema energético, 
que passa dos atuais 135 MVA 
(megavoltampères) para 165 
MVA. A nova subestação terá 

Lorena prorroga prazo para quitar de 
impostos com anistia de multas e juros

A Prefeitura de Lorena 
prorrogou até o dia 20 de 
dezembro o prazo para par-
celamento de dívidas referen-
tes ao IPTU, ISSQN e outros 
débitos municipais, vencidos 
até 31 de dezembro de 2021, 
inscritos em dívida ativa ou 
não. O prazo estava previsto 
para o 30 de novembro.

Os contribuintes que de-
sejarem efetuar o acordo 

Da Redação
Lorena

devem ir até a subsecretaria 
de Tributação, no prédio da 
Prefeitura, e podem obter 
descontos de até 100% no 
pagamento de multas e juros.

A redução não se dará so-
bre o valor principal e suas 
atualizações, apenas sobre os 
juros e multas, da seguinte 
forma: redução de 100% de 
juros e multa pagando em dé-
bito à vista; redução de 90% 
de juros e multa, pagando 
parcelado em até 12 vezes; 
redução de 80% de juros e 
multa pagando parcelado em 

Expectativa da Prefeitura é arrecadar cerca de R$ 5 milhões com arrecadação 
da dívida ativa; acordos na Tributação abrem até três anos para pagamento

até 24 vezes; redução de 70% 
de juros e multa pagando 
parcelado em até 36 vezes.

O acordo só será mantido 
para os contribuintes que 
mantiverem em dia o paga-
mento das parcelas do ano de 
2022. As prestações do acor-
do não pagas na data correta 
serão acrescidas de multa e, 
se forem reincidentes três 
vezes, acarretarão o seu 
cancelamento, que levaria o 
caso para cobrança judicial e 
rescisão imediata dos bene-
fícios. Após a formalização 

do acordo, não será possível 
renegociar.

“A expectativa do Muni-
cípio é arrecadar cerca de 
R$ 5 milhões com a anistia 
de juros e multas. Além de 
ser uma oportunidade para 
o cidadão regularizar sua 
situação, o valor arrecada-
do poderá ser aplicado em 
melhorias na cidade, em 
diversas áreas como saúde, 
educação, infraestrutura”, 
afirmou o secretário de Ne-
gócios Jurídicos, Rodolfo 
Barbosa.

capacidade de 30 MVA, distri-
buídos em cinco alimentadores 
de média tensão. A unidade 
contará com um sistema de 
acústica para evitar a propa-
gação do som para o meio ex-
terno, e dois transformadores 
de força à base de óleo vegetal, 
reforçando os princípios e 
compromissos da EDP com a 
segurança e o meio ambiente. 
A estação é 100% digitalizada e 
tem sua supervisão, comando, 
controle e proteção operados 
e supervisionados de forma 
remota, via COI (Centro de Ope-
ração Integrado), localizado em 
São José dos Campos.

Foto: Reprodução EDP

Visita em estrutura que deve ampliar e qualificar o fornecimento de energia nas cidades do Litoral Norte
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Após aprovação na Câmara, Guaratinguetá 
concede área pública a três escolas de samba

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, por unanimidade, no 
último dia 23, três projetos 
do Executivo que concedem 
direito real de uso a sedes de 
escolas de samba do muni-
cípio. Instaladas em imóveis 
públicos, os espaços neces-
sitavam da regularização de 
utilização oficial. O projeto 
de lei contemplou Unidos da 
Tamandaré, Mocidade Alegre 
do Pedregulho e Embaixada 
do Morro, localizadas, respec-
tivamente, nos bairros Centro, 
Pedregulho e Alto das Almas.

A regularização é necessá-
ria para os imóveis por conta 
do vencimento do prazo dos 
títulos de comodato. A conces-
são do direito real de uso às 
escolas de samba é possível 
por meio de uma lei munici-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Sede da Unidos da Tamandaré; Câmara aprova lei que garante área para uso de escolas de samba em Guará

por parte da prefeitura de 
Guaratinguetá, dos imóveis 
localizados em áreas verdes 
ou institucionais, ocupadas 

pal, sancionada em outubro 
de 2021, de autoria da vere-
adora Rosa Filippo (PSD), que 
dispõe sobre a regularização, 

Proposta, que atende Tamandaré, Mocidade e Embaixada, segue lei que garantiu de áreas por igrejas

por grêmios recreativos cul-
turais escolas de samba para 
realização de suas atividades. 

A regularização nos locais 

é por tempo indeterminado, 
desde que cada uma das 
agremiações se adeque ao 
Estatuto Social, ou seja, que 
realize algum trabalho so-
cial na cidade. A definição é 
semelhante à lei municipal 
que regulariza organizações 
religiosas, de autoria do 
vereador Marcio Almeida 
(PSC) e coautoria dos ex-ve-
readores Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD) e Luizão da 
‘Casa de Ração’ (PSC).

Porta-voz da gestão Mar-
cus Soliva (PSC) na Câmara, 
o vereador Márcio Almeida 
explicou como funciona a 
concessão do direito real 
de uso. “Tanto as organiza-
ções religiosas quanto as 
escolas de samba podem 
utilizar o imóvel, elas vão 
ter a posse do imóvel, elas 
não têm a propriedade dele. 
Elas podem usar por tempo 
indeterminado, esse tempo 

indeterminado, ele se en-
cerra a partir do momento 
em que essas instituições 
ou organizações deixam de 
fazer um trabalho, que nós 
estamos chamando de traba-
lho compensatório, ou seja, 
uma compensação por elas 
usarem esses imóveis públi-
cos”, detalhou Almeida, que 
acrescentou que o trabalho 
social desenvolvimento pelas 
agremiações deve acontecer 
dentro do perímetro de Gua-
ratinguetá.

De acordo com a Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
as outras três agremiações 
que não foram citadas nos 
projetos, Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Bonecos 
Cobiçados e Beira Rio da 
Nova Guará estão localizadas 
em terrenos particulares que 
foram doados às escolas de 
samba.

Uso de máscaras volta a ser obrigatório na saúde e transporte de Lorena
Durante a última semana, cidade registrou 65 casos de Covid-19 com cinco pessoas internadas em hospitais

Com base no decreto es-
tadual nº 67.299, de 24 de 
novembro de 2022, a prefei-
tura de Lorena promulgou o 
Decreto Municipal nº 7.884, 
de 29 de novembro de 2022, 
que trata da obrigatoriedade 
do uso de máscara de prote-
ção facial.

Segundo o decreto, passa a 
ser obrigatório o uso de más-
caras em estabelecimentos de 
serviços de saúde, farmácias, 

Andréa Moroni
Lorena

Além de Lorena, nas últimas 
semanas Cunha, Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá 
e Cruzeiro estão entre as 
cidades que já editaram de-
cretos sobre a volta do uso 
de máscaras em repartições 
de saúde e transporte.

hospitais e clínicas, laborató-
rios, centros de saúde, consul-
tórios médicos, entre outros.

Também é obrigatório o 
uso de máscaras nos meios de 
transporte coletivo de passa-
geiros e nos locais de acesso, 
embarque e desembarque do 
transporte coletivo.

Segundo o secretário de 
Saúde, Adaílton Pinto, a cida-
de registrou até quinta-feira 
(1) 65 casos de Covid-19, com 
cinco pacientes internados 
(três em UTI’s) e sessenta 
realizando o tratamento nas 
residências.

Foto: Arquivo Atos

Uso de máscara pelo Centro de Lorena; máscara volta a ser obrigatória em setores de saúde e transporte


