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Saeg libera
água para 
famílias da
Vila Nova
Comunidade de 130 famílias, 
na Rocinha, é beneficiada com 
sistema encanado de R$ 500 mil

|| SIGA-NOS @hyundaisoliva| Soliva Motors

COMPRA CERTA
New Creta 

Prefeitura de Cruzeiro prepara mutirão para recuperar 
áreas que tiveram danos causados pelas chuvas de verão

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, no fim da tarde da 
última segunda-feira (9), que 
promoverá uma força-tarefa 
para recuperar diversos pon-
tos da cidade afetados por 
fortes chuvas nos últimos 
meses. A expectativa muni-
cipal é que o mutirão tenha 
uma duração de 45 dias.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
no Facebook, o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) 
afirmou que a força-tarefa 
garantirá os serviços de 
limpeza urbana, capina, 
roçada e de tapa-buraco em 
todos os locais necessários. 
O chefe do Executivo justi-
ficou a urgência do mutirão 
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e descreveu o estado de 
alguns trechos da cidade. 
“Sabemos que por conta 
das intensas chuvas, que 
vem prejudicando a atuação 
da equipe da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 
Cruzeiro realmente está 
precisando de cuidados. In-
felizmente, existem muitos 
buracos espalhados pelas 
vias da região central e de-
mais bairros. Assim que o 
tempo melhorar um pouco, 
iniciaremos essa força-tarefa 
que terá 45 dias de intensa 
atividade”, prometeu.

No vídeo, Fonseca solicita 
que os internautas comen-
tem na postagem, indican-
do os nomes das vias que 
necessitam urgentemente 
de reparos no pavimento e 
serviços de capina, limpeza 
pública e roçada. Até o início 

Cidade tem diversas vias esburacadas e com mato alto; planejamento aponta que ação deve ter mais de um mês de duração
Foto: Reprodução PMC

Ruas sendo recuperadas em Cruzeiro; prefeito pede que população indique vias que precisam de reparos

da tarde desta terça-feira 
(10), a publicação contava 
com pouco mais de oitenta 
respostas.

Entre as indicações dos 
moradores se destaca a ave-
nida Minas Gerais, no bair-
ro Retiro da Mantiqueira, 
que está esburacada e com 
mato alto. As outras quatro 
vias mais mencionadas nos 
comentários são rua João 
Novaes, no Centro, avenida 
Cachoeira Paulista, no bair-
ro Vila Romana, rua Carlos 
Rossett, no bairro Jardim 
América, e rua Ipiranga, que 
se estende pelo Centro e o 
bairro Vila Paulista.

A data de início e a lista 
dos pontos que serão con-
templados pela ação deverão 
ser divulgadas pela atual 
gestão municipal na página 
da Prefeitura no Facebook.

O Saeg (Serviço de Água, 
Esgoto e Resíduos de Gua-
ratinguetá) entregou no 
sábado (7) o novo sistema 
de abastecimento com água 
encanada para 130 mora-
dias na Vila Nova, região 
próxima ao bairro da Roci-

nha. A entrega contou com 
as presenças do prefeito 
Marcus Soliva (PSC), do 
superintendente do Saeg, 
Miguel Sampaio, e do pre-
sidente da Câmara, Pedro 
Sannini (PSC).
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Rainha do Carnaval de Guará, em 2020; festa volta para este ano

Foto: Arquivo Atos

Fim de semana marcado por 
três crimes contra mulheres

Causando revolta na po-
pulação e preocupação em 
autoridades em segurança 
pública, a região registrou 
no último fim de semana 
três casos de crimes con-
tra a mulher. Além de uma 
vítima fatal em Cunha, 
a onda de violência teve 

como saldo a destruição de 
patrimônios de moradoras 
de Cachoeira Paulista e de 
Pindamonhangaba. O caso 
mais recente e grave foi re-
gistrado por volta das 19h do 
último domingo (8), na zona 
rural de Cunha. 
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Saúde garante 
que ambulatório 
e PA continuam 
em Piquete

A Prefeitura de Piquete está 
contratando profissionais para 
o Pronto Atendimento e o Am-
bulatório de Especialidades. A 
medida tenta atender demanda 
desde que o Município reas-
sumiu a gestão de ambos por 
determinação da Justiça, em 
dezembro. Pág. 2

Jogadores e comissão técnica do Atlético comemoram classificação para fase eliminatória; desafio agora é contra pentacampeão do torneio

Foto: Colaboração Bruno Mota

Atlético Guaratinguetá garante 
classificação na fase eliminatória 
e encara o Fluminense pela Copa 
São Paulo no "Ninho da Coruja"

Na chuvosa tarde desta 
segunda-feira (9), o Atlético 
Guaratinguetá, estreante na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, garantiu a classifica-
ção histórica para a segunda 
fase da competição, após um 
empate de 1 a 1 contra o Goiás. 
As duas equipes ficaram com 
as vagas do grupo 13, e agora 
se preparam para a fase elimi-

natória. Os guaratinguetaen-
ses terão o Fluminense pela 
frente. Mais uma vez torcida 
compareceu em peso ao Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite. 
Sabendo que o empate já 
confirmaria a classificação, os 
donos da casa tiveram mais 
tranquilidade para garantir 
a classificação.
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Apresentação de 
sambas esquenta 
pré-Carnaval em 
Guaratinguetá

O silêncio da passarela do 
samba mais tradicional do 
Vale do Paraíba dará espaço 
para os tamborins. Após dois 
anos sem desfiles competitivos, 
Guaratinguetá volta a realizar 
o Carnaval em 2023.
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A Prefeitura de Piquete 
está contratando profissio-
nais para o Pronto Aten-
dimento e o Ambulatório 
de Especialidades, desde 
que reassumiu a gestão de 
ambos por determinação da 
Justiça, em dezembro. As 
contratações estão sendo 
feitas de forma emergencial 
para os colaboradores que 
decidiram permanecer na 
Prefeitura, após a saída do 
IAPP (Instituto de Apoio às 
Políticas Públicas).

Andréa Moroni
Piquete

Segundo o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite, 
o contrato do IAPP com a 
Prefeitura foi feito em 2019, 
durante a gestão de Teca 
Gouveia (PSB). “A presente 
ação não tem como alvo a 
atual administração, mas o 
processo administrativo nº 
53/2019, que teve como 
objeto a contratação de 
organização social para o 
gerenciamento do pronto 
atendimento e ambulatório 
de especialidades, tendo 
como apontamento a falta 
de definições de metas e 
consultorias”.

O secretário informou 

Saúde de Piquete garante que atendimento no PA
e ambulatório continuam normal após polêmica
Semanas após reassumir gestão da rede municipal em dezembro, Prefeitura busca profissionais para vagas em aberto

que 75% dos profissionais 
que estavam prestando 
serviço pela IAPP decidiram 
continuar na Prefeitura. “O 
atendimento não foi inter-
rompido, a Prefeitura tem 
se esforçado para mantê-lo 
de forma regular. Não teve 
falta de clínico-geral no 
Pronto Atendimento, já na 
pediatria, dois pediatras 
continuam atendendo e 
outros dois optaram por 
não permanecer no quadro. 
Então, estamos em processo 
de reposição dos profissio-
nais, visto que não é só o 
município de Piquete, mas 
toda a região que sofre com 

Saeg inaugura sistema 
para o fornecimento 
de água na Vila Nova

O Saeg (Serviço de Água, 
Esgoto e Resíduos de Gua-
ratinguetá) entregou no 
sábado (7) o novo sistema 
de abastecimento com água 
encanada para 130 mora-
dias na Vila Nova, região 
próxima ao bairro da Roci-
nha. A entrega contou com 
as presenças do prefeito 
Marcus Soliva (PSC), do 
superintendente do Saeg, 
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Miguel Sampaio, e do pre-
sidente da Câmara, Pedro 
Sannini (PSC).

Segundo dados do Saeg, o 
projeto teve investimento de 
R$ 500 mil na construção 
de uma rede de distribui-
ção de três quilômetros de 
extensão, que passa a levar 
água dos reservatórios da 
Rocinha para abastecer 
cerca de 130 residências.

Sampaio destacou que a 
obra de abastecimento na 
Vila Nova foi possível de-
pois da perfuração do poço 

artesiano da Rocinha e da 
ampliação da capacidade 
do reservatório em oitenta 
mil litros, ambas realizadas 
em 2021.

O superintendente da 
autarquia revelou que o 
Saae e a Prefeitura de Gua-
ratinguetá estão em fase de 
estudos para a elaboração 
do projeto de implantação 
do sistema de esgoto. “É um 
projeto maior, que está sen-
do elaborado e vai atender 
toda a região da Rocinha”, 
enfatizou.

Foto: Divulgação PMG

Representantes da Saeg e Câmara de Guará na Rocinha, onde foi inaugurado sistema de água encanada

Comunidade de 130 famílias, na Rocinha, é 
beneficiada com sistema encanado de R$ 500 mil

a escassez de pediatras. Já 
o ambulatório de especiali-
dades, onde temos psiquia-
tria, médico do trabalho, 
oftalmologista, obstetra, 
ginecologista, ortopedista, 
ultrassonografia, os serviços 
também continuam a serem 
prestados normalmente”.

A Prefeitura, segundo 
Leite, ainda não fechou o 
valor que será gasto por 
mês como a volta da gestão 
do Pronto Socorro e do Am-
bulatório. “Até a primeira 
quinzena do mês de feverei-
ro, com o fechamento dos 
gastos de janeiro, teremos 
os valores precisos destes 

serviços gerenciados dire-
tamente pela Prefeitura”.

O caso – A Prefeitura de 
Piquete reassumiu os servi-
ços de Pronto Atendimento 
e ambulatório desde o dia 12 
de dezembro. A medida foi 
tomada para cumprir decisão 
de ação civil pública da Justiça 
da cidade. 

Com essa decisão, ficou 
suspenso o contrato com o 
Instituto de IAPP (Apoio às Po-
líticas Públicas), vencedor do 

certame realizado em 2019, 
e todos os serviços prestados 
passaram a ser de responsabi-
lidade da Prefeitura. 

Após a decisão, teve início 
o processo de transição para 
a nova gestão e, conforme a 
decisão, todos os funcioná-
rios até então contratados 
pela prestadora de serviço, 
bem como todos os contratos 
firmados com médicos e labo-
ratórios, seriam contratados 
pela Prefeitura.
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Fim de semana marcado por 
crimes violentos contra mulher
Marido mata a companheira e comete suicídio em Cunha; moradoras de 
Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba têm casas atacadas por homens 

Causando revolta na popula-
ção e preocupação em autori-
dades em segurança pública, a 
região registrou no último fim 
de semana três casos de crimes 
contra a mulher. Além de uma 
vítima fatal em Cunha, a onda 
de violência teve como saldo a 
destruição de patrimônios de 
moradoras de Cachoeira Pau-
lista e de Pindamonhangaba.

O caso mais recente e grave 
foi registrado por volta das 19h 
do último domingo (8), na zona 
rural de Cunha. De acordo com 
a Polícia Militar, familiares de 
um homem de 48 anos e de 
uma mulher de 40 anos, que 
residiam no Bairro das Águas, 
acionaram o Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia) suspeitando que algum 
incidente pudesse ter ocorrido 
com eles, já que há horas não 
respondiam mensagens e liga-
ções. Ao chegar no imóvel, que 
fica na estrada vicinal Inácio 
Bibiano dos Reis, os socorristas 
se depararam com os corpos do 
casal caídos no chão, ao lado de 
uma pistola calibre 20.

Acionados, peritos da Po-
lícia Civil constataram que o 
homem assassinou a esposa 
com um disparo na cabeça e 
na sequência atirou contra a 
própria cabeça. As identidades 
dos mortos não foram divulga-
das pela corporação.

Poucas horas antes da tragé-
dia de Cunha ser descoberta, 
uma moradora do distrito de 
Moreira César, em Pindamo-
nhangaba, vivenciou momen-
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PM e encaminhado ao Pronto 
Socorro. Após receber cura-
tivos, foi levado à Delegacia 
Seccional de Taubaté, perma-
necendo preso por violência 
doméstica.

Outra mulher que também 
conseguiu escapar da morte 
e teve a casa danificada pela 
ação violenta de um homem, 
no caso seu ex-namorado, foi 
uma moradora do bairro Par-
que Bom Jesus, em Cachoeira. 
Segundo a PM, a vítima e o 
ex-companheiro tiveram uma 
discussão no início da madru-
gada do último sábado (7), mas 
ele foi embora.

O acusado retornou à porta 

tos de terror. Segundo a PM, a 
vítima estava no interior de sua 
casa, que fica na rua Antônio 
Ramos da Silva Filho, no bairro 
Cícero Prado, quando ouviu um 
forte barulho. Ao chegar na 
porta do imóvel, ela percebeu 
que o marido havia usado o 
carro para derrubar o muro 
da residência.

Na sequência, o homem, que 
estava embriagado, desceu do 
veículo com uma faca na mão 
e correu atrás da esposa, afir-
mando que a mataria. Contido 
por vizinhos, o criminoso, que 
estava com ferimentos leves 
causados pela batida do carro 
contra o muro, foi detido pela 

Flagrante de crime em que agressor derruba parede para chegar à vítima; fim de semana com três casos

Foto: Reprodução PM-SP

do imóvel, que fica na rua 
Campos Sales, por volta das 
3h40 e ateou fogo no carro 
da ex-namorada, sendo que 
as chamas se espalharam e 
acabaram atingindo a casa. 
Percebendo o incêndio, a 
moradora conseguiu deixar 
o imóvel.

Acionado, o Corpo de Bom-
beiros apagou as chamas que 
haviam destruído o automó-
vel e parcialmente a residên-
cia. Poucas horas depois, a 
PM conseguiu localizar o 
criminoso, que foi encaminha-
do à Delegacia de Cachoeira, 
onde permanece à disposição 
da Justiça.

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

GALERIA VERAS

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  26/01/2023 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  31/01/2023 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo 
BANCO BRADESCO S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local 
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel:  Guaratinguetá-SP. Bairro Santa Rita. Rua Argeu Pires da Fonseca, nº 35 (no local consta nº 31). CASA. 
Áreas totais: terr. 126,00m² e constr. estimada no local de 96,00m². Matr. 12.339 do RI Local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de 
eventual divergência das áreas de terreno e construída que vierem a ser apuradas no local, com as averbadas na matrícula e Cadastro Municipal, inclusive da numeração 
predial, correrão por conta do Comprador; (ii) Ocupada (AF). 1º Leilão: 26/01/2023, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 424.805,99. 2º Leilão: 31/01/2023, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 278.342,21. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente pela internet, 
através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP 21/22 – Proc. Lic. Nº 455/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa para a 
pavimentação asfáltica da Rua Leonel Correa de Medeiros, Bairro São Roque, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e anexos. Prazo: 06 
MESES. CONTRATADA: F. R. DA S. OLIVEIRA ME. CNPJ: 33.099.975/0001-78. Vencedora 
do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 346.490,47 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos 
e noventa reais e quarenta e sete centavos). DATA DA ASSINATURA: 10/01/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 
Nº 02 - Contrato 43/2021 – PP 22/2021 – Processo 230/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA
CNPJ Nº: 22.120.088/0001-18
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto 
acréscimo ao Contrato nº 43/2021, decorrente do Processo Licitatório 
nº 230/2021, Pregão Presencial nº 22/2021, firmado entre os 
contratantes em 28 de setembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, 
da Lei 8.666/93 e na cláusula 4.5. do contrato original, ficam 
acrescidos aproximadamente 0,91 (noventa e um centésimos por 
cento), equivalentes a R$ 16.972,80 (dezesseis mil, novecentos e 
setenta e dois reais e oitenta centavos) ao valor global do contrato 
atualizado, destinados a alteração quantitativa, para o acréscimo de 
50 (cinquenta) exames de Ultrassonografia com Dopper Colorido de 
Membro Inferior e 30 (trinta) exames de Ultrassonografia com Dopper 
Colorido de Aorta e Artérias.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir 
as despesas relativas à alteração do Contrato é de R$ 16.972,80 
(dezesseis mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 
1.865.549,55 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil reais e 
cinquenta e cinco centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato original.

DATA DA ASSINATURA: 10/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATOS DE TERMOS

Termo de Colaboração 19/22 – OSC Associação dos Deficientes Físicos de Lorena 
(ADEFIL) – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Termo Aditivo 18/2022 ao Convênio 01/2021 – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena – Secretaria da Saúde
Termo de Fomento 07/2022 – Associação Moçambique de São Benedito – Secretaria 
de Cultura e Turismo
Termo de Fomento 08/2022 – Associação de Pais e Mestres da EE Gabriel Prestes - 
FAGAP – Secretaria de Cultura e Turismo
Termo de Colaboração 20/2022 - Associação Aldeias de Vida – Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social
Termo de Colaboração 23/2022 - Associação Promocional Amigos do Bairro da Cruz – 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Termo de Colaboração 24/2022 - Espaço Social D. Emilia Dolce Geromini – Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social
Termo de Colaboração 21/2022 - OSC GRUPO ESCOTEIRO GUAYPACARÉ – Secretaria 
de Esporte e Lazer
Termo de Colaboração 22/2022 - Joana D´Arc Esporte Clube – Secretaria de Esporte 
e Lazer
Termo Aditivo 03 ao Termo de Colaboração 04/2021 - Vila Vicentina Sagrada Família – 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Termo Aditivo 06 ao Termo de Colaboração 02/2022- OSC Vila Vicentina de Lorena – 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Termo Aditivo 19/2022 ao Convênio 01/2021 – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena – Secretaria da Saúde
Acordo de Cooperação 02/2022 – OSC Fundação Olga de Sá – Secretaria de Cultura 
e Turismo
Certidão de Apostilamento 02 ao Termo de Colaboração 18/2022- Associação de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena – AACAL- Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social
Termo Aditivo 05 ao Convênio 04/2018 - a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Lorena – APAE – Secretaria da Saúde

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

 
 

 

 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
Antonio Carlos Mineiro, Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista, Estado de 

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exagerado pela Comissão de Licitações nomeada através Portaria nº 
064/2022, resolve: 

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

Processo Licitatório: nº 075/2022 

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2022 

Data de Adjudicação e Homologação: 19/07/2022 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS 
NO BAIRRO CDHU EM CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, 
PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
 
FORNECEDOR: CARLOS PEREIRA ARAUJO LTDA – CNPJ 21.564.305/0001-04, com 
menor valor global apresentado na ordem de R$ 1.030.106,90 (um milhão trinta 
mil cento e seis reais e noventa centavos); 

Cachoeira Paulista, 19 de julho de 2022 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 025/2022 - Edital nº 063/2022 – Proc. Adm. Mun. 
n° 098/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE MATERIAL DE GLICEMIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 02 de agosto de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, 
Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 

 

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

a prefeItura de cruzeIro não para de construIr uma 
cIdade aInda melhor para a população. com o novo 
hospItal regIonal e o ame, os cruzeIrenses terão 
acesso a consultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os servIços 
burocrátIcos poderão ser feItos em apenas um só 
lugar e de forma muIto maIs prátIca.
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Apresentação de sambas neste sábado 
esquenta pré-Carnaval em Guaratinguetá

O silêncio da passarela do 
samba mais tradicional do 
Vale do Paraíba dará espaço 
para os tamborins. Após dois 
anos sem desfiles competi-
tivos, Guaratinguetá volta a 
realizar o Carnaval em 2023. 
Todas as seis principais agre-
miações estão confirmadas 
para a edição deste ano, e 
apresentarão, no próximo 
sábado (14), os sambas-enre-
do oficiais.

A festa de Guaratinguetá é 
conhecida como o principal 
circuito de escolas de samba 
da região e um dos maiores 
de todo o interior paulista. 
Para este ano, o repasse para 
cada agremiação, por parte da 
Prefeitura, será de R$ 75 mil.

As escolas precisam realizar 
projetos, como apresentação 
de projetos sociais, gravação 
do samba-enredo, criação de 
desenhos e fotos de fantasias 
e alegorias, os desfiles e até a 

Da Redação
Guaratinguetá

Porta-bandeira no Carnaval de Guaratinguetá; cidade tem apresentação de sambas-enredo neste sábado

etapas, a agremiação deixa de 
receber uma parte do repasse.

“Após várias reuniões, e 
agora virando o ano, come-

retirada dos carros alegóricos 
e demais alegorias da Avenida 
após o Carnaval. Caso não 
seja cumprida alguma das 

Lançamento oficial abre eventos da Oesg e escolas de samba, em ano de retorno dos desfiles competitivos

çam (as escolas) a percorrer 
os vários compromissos, que 
no final das contas totalizam 
o valor de R$ 75 mil, que 

são as etapas do edital de 
chamamento público”, des-
tacou o presidente da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
Tiago Domingos.

Segundo Domingos, as es-
colas têm feito um trabalho 
muito bom, de acordo com o 
seguimento do planejamento 
da Oesg montado logo após as 
apresentações das agremia-
ções no Recinto de Exposições 
no ano passado, substituin-
do os desfiles na avenida 
Presidente Vargas, devido a 
pandemia da Covid-19.

O planejamento deste ano 
começa com o lançamento 
oficial dos sambas de enredo, 
que será realizado neste sába-
do (14), na sede da escola de 
samba Acadêmicos, no bairro 
Campo do Galvão. “Nós fize-
mos a gravação em um estú-
dio que grava a Série Ouro do 
Rio de Janeiro. Conseguimos, 
através de uma parceria com 
o Proac (Programa de Ação 
Cultural), de São Paulo, depois 
de uma concorrida seleção. 

Fomos contemplados com a 
gravação do CD inédito ao 
vivo”, destacou Domingos.

Guaratinguetá não reali-
za o desfile competitivo de 
Carnaval desde 2020. Na 
ocasião, a Mocidade Alegre 
do Pedregulho foi a campeã, 
com o bicampeonato conse-
cutivo. Em 2019 e em 2020, 
a cidade contou com cinco 
das seis escolas desfilando. 
Em 2019, a Embaixada do 
Morro não foi para avenida e, 
no ano seguinte, a Beira Rio 
não desfilou. Para este ano, a 
expectativa é que todas as seis 
voltem à Passarela do Samba.

Nos dias 21 e 22 de janeiro 
serão escolhidas a rainha, mi-
ni-rainha, shows das baterias, 
grupos de pagode e formação 
da corte do Carnaval. Em fe-
vereiro, nos dias 3 e 10, serão 
realizadas as serestas carna-
valescas, com apresentações 
da Banda de Marchinhas e 
três escolas de samba em um 
fim de semana, e outras três 
agremiações no outro final 
de semana.
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Atlético Guaratinguetá garante classificação 
e encara o Fluminense na próxima quinta
Vaga na Copinha após empate com o Goiás é comemorado pelo presidente Carlos Arini, que enfatiza disputa 
na competição contra grandes clubes do país; próximo adversário é um dos maiores campeões do torneio

Na chuvosa tarde desta se-
gunda-feira (9), o Atlético Gua-
ratinguetá, estreante na Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, 
garantiu a classificação his-
tórica para a segunda fase da 
competição, após um empate 
de 1 a 1 contra o Goiás. As duas 
equipes ficaram com as vagas 
do grupo 13 e agora se prepa-
ram para a fase eliminatória. 
Os guaratinguetaenses terão 
cariocas pela frente.

Mais uma vez, a torcida 
compareceu em peso ao Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite, 
anteriormente apelidado de 
“Ninho da Garça” e que agora 
já passou a ser chamado de 
“Ninho da Coruja”. Sabendo 
que o empate já confirmaria 
a classificação (duas horas 
antes, o Grêmio Pague Menos 
goleou o Gama-DF por 5 a 1), 
os donos da casa tiveram mais 
tranquilidade para garantir a 
classificação.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Disputa de bola no empate em 1 a 1 contra o Goiás; duas equipes avançam e Atlético o encara o Fluminense

Ainda na primeira etapa, 
aos 43 minutos, o zagueiro 
Rafael marcou de cabeça para 
a Coruja do Vale, mas o time 
cedeu o empate aos goianos já 
na reta final do segundo tempo, 
quando Reginaldo marcou 
para o Esmeraldino. 

Após o término da partida, 
movimentada nos instantes 
finais, o presidente do Atlético 
Guaratinguetá, Carlito Arini 
comemorou a classificação 
logo na primeira participação 
do time na principal compe-
tição de categoria de base do 
Brasil. “Momento de enaltecer 
os atletas que foram guer-
reiros, trabalharam muito, a 
nossa comissão técnica e toda 
essa população, toda a nossa 
torcida, que está de baixo de 
chuva, incentivando a gente”, 
exaltou. “Não é fácil, tem muito 
clube grande, de camisa, de 
expressão, que não passou, 
e nós estamos aí, passamos, 
lutando para a próxima fase”, 
acrescentou Arini.

Com o trabalho iniciado no 
final de 2021 e disponibilizan-

do estrutura para o caçula da 
cidade, o presidente do Atlético 
destacou a expectativa para 
a próxima fase. “Vamos para 
guerra, seja lá quem for, inde-
pendentemente de qualquer 
coisa, vamos para luta”, frisou. 

Com os jogos do grupo 14 
também finalizados, o Flumi-
nense-RJ venceu o Taubaté 
por 2 a 0 no estádio Joaquim 
de Morais Filho, o Joaquinzão, 
e será o adversário do Atlético 
Guaratinguetá na segunda fase 
da Copa São Paulo. Os jogos da 
segunda fase serão realizados 
entre os dias 12 e 13 de janeiro. 
O adversário é um dos maiores 
campeões do torneio, com cin-
co conquistas, atrás apenas do 
Corinthians, que tem dez.

O Atlético Guaratinguetá 
disputa o jogo eliminatório 
em casa, no Professor Dario 
Rodrigues Leite, na quinta-
-feira (12) às 15h. A partir da 
segunda fase, a disputa será 
em sistema eliminatório, com 
jogo único. Em caso de empate 
no tempo normal, a definição 
vai para os pênaltis.


