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Após perseguição na Dutra, PRF apreende 
quase 52 quilos de cocaína em Aparecida
Polícia Civil abre inquérito para tentar identificar os traficantes de drogas que fugiram

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) apreendeu quase 52 
quilos de cocaína na noite do 
sábado (14), em Aparecida. 
A droga estava escondida no 
interior de um carro, abando-
nado por criminosos durante 
uma perseguição policial. 

Segundo a PRF, uma equipe 
realizava abordagens a veí-
culos na altura do km 35 da 
rodovia Presidente Dutra, no 
trecho de Aparecida, quando 
deu ordem de parada ao 
motorista de uma caminho-
nete, que a desobedeceu. Em 
seguida, os policiais entraram 
nas viaturas e foram atrás do 
infrator.

Durante a fuga, o condutor, 
que estava acompanhado de 
outro homem, decidiu sair da 
Via Dutra e entrar na rodovia 
BR-488, que dá acesso ao San-
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tuário Nacional de Aparecida. 
Após ingressar no município, 
o automóvel ficou parado em 
um engarrafamento, fato que 
motivou o motorista e o caro-
na a fugirem a pé. Os PRF’s 

chegaram a realizar buscas no 
trecho, mas não conseguiram 
localizar a dupla.

Ao vistoriar a caminhonete, 
os policiais encontraram na 
caçamba, embaixo de caixas 

de feira, tijolos de cocaína que 
totalizavam 51,9 quilos. 

A Polícia Civil de Aparecida 
abriu um inquérito para ten-
tar identificar os traficantes 
de drogas.

Cerca de 52 quilos de cocaína apreendidos em Aparecida, depois de perseguição da Polícia Federal

Foto: Reprodução PRF

Polícia mantém busca por 
autor de assassinato neste 
domingo em Guaratinguetá 

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o 
assassinato de um homem 
de 31 anos, ocorrido na 
tarde do domingo (15), em 
Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Militar, 
a vítima caminhava por uma 
via do bairro Vila Angelina, 
quando foi surpreendida 
por um atirador. Alveja-
do com diversos disparos 
de arma de fogo, o rapaz 
morreu antes da chegada 
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do Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência).

O homem, que possuía 
antecedentes criminais por 
roubo e tráfico de drogas, 
não teve o nome divulgado 
pelas autoridades policiais.

Além de coletar depoimen-
tos de familiares e amigos da 
vítima, a Polícia Civil deverá 
procurar imagens de câme-
ras de videomonitoramento 
que possam ter flagrado 
a execução ou ao menos 
a fuga do assassino. Até o 
fechamento desta edição 
o atirador não havia sido 
identificado. 

Secretaria da Mulher 
inicia ações em Guará
Com orçamento enxuto, pasta já projeta campanhas e orientações

Criada após aprovação 
unânime, em setembro de 
2022, na Câmara Municipal 
de Guaratinguetá, a secreta-
ria de Políticas para Mulhe-
res deu início aos trabalhos 
no município. A nova pasta Pág. 2

De 19 a 24 de janeiro, 
os alunos da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo realizam 
um mutirão com equipes 
de saúde, por meio do Peca 
(Programa de Expedições 
Científicas e Assistenciais), 
em Aparecida. Os atendi-
mentos serão realizados 
na rua Chico Palma, onde 
funcionava o Centro de 
Enfrentamento à Covid-19, 
no prédio da UPA ((Unidade 
de Pronto Atendimento). 

Para participar, basta levar 
documento de identificação 
do paciente, carteirinha do 
SUS, carteira de vacinação e 
fazer a utilização de másca-
ras. No caso das crianças, é 
preciso levar documento de 
identificação, carteirinha do 
SUS, carteirinha de vacinação 
e caderneta da criança. É 
recomendado levar lanches 
e garrafinha de água porque 
que as consultas ocorrem o 
dia todo.

Alunos de medicina da Santa 
Casa de São Paulo realizam 
novo mutirão em Aparecida
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Norbertinho 
quer tecnologia 
e aproximação 
com moradores
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Uma de suas primeiras 
ações foi digitalizar todo o 
processo da Câmara. “Nós não 
tínhamos o processo digital, 
agora foi implantado e já 
iniciamos o treinamento. Na 
primeira sessão desse ano o 
processo será todo digital, os 
requerimentos, projetos de 
lei”, informou o vereador. Ou-
tra ação planejada é melhorar 
o site e tornar mais conhecida 
a TV Câmara.

Após três anos, 
Lorena anuncia 
a retomada
do Carnaval
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A Prefeitura de Lorena 
anunciou na tarde da últi-
ma segunda-feira (16) que 
o município contará neste 
ano com a volta das festivi-
dades de Carnaval. Apesar 
de não revelar detalhes 
sobre a programação do 
evento, o Executivo infor-
mou que a folia terá como 
palco a tradicional praça 
Doutor Arnolfo de Azevedo, 
na região central. 

Trabalho realizado pela secretaria de Obras em Cruzeiro, vias reparadas são apontadas por moradores

Cruzeiro inicia 
mutirão em 
vias afetadas 
pelas chuvas

Atendendo a reivindicação 
dos moradores de Cruzeiro, 
a Prefeitura iniciou na última 
semana um mutirão de recupe-
ração de diversas vias afetadas 
por fortes chuvas nos últimos 
meses. Parte dos trechos que 
recebem melhorias foi indicada 
pela população ao Executivo 
pela internet. Desde a última 
quinta-feira (12), a equipe da 
secretaria de Obras e Serviços 
promove em quatro pontos 
de Cruzeiro ações de capina, 
limpeza urbana, roçada e ta-
pa-buraco. De acordo com o 
Município, até o fim da tarde 
desta segunda-feira (16) os 
servidores seguem atuando na 
recuperação. 
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tem como titular Simone 
Oliveira, com a missão de 
ampliar o debate e a defesa 
aos direitos femininos na 
cidade. Simone terá ao seu 
lado um grupo que conta 
com a subsecretária Ana 

Cristina Viviani e a chefe 
de gabinete Thaís Macedo. 
Ambas já ocuparam o cargo 
de assessora da Mulher 
em Guaratinguetá. A nova 
secretária tem no currí-
culo atuações em órgãos 

da administração pública 
como Cras, Creas, área da 
educação, saúde mental. 
Seu último cargo foi secre-
tária da Saúde na cidade de 
Aparecida.

Espaço que receberá mutirão de atendimento de estudantes paulistas

Foto: Arquivo Atos
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Criada após aprovação unâ-
nime, em setembro de 2022, 
na Câmara Municipal de 
Guaratinguetá, a secretaria 
de Políticas para Mulheres 
deu início aos trabalhos no 
município. A nova pasta tem 
como titular Simone Oliveira, 
com a missão de ampliar o 
debate e a defesa aos direitos 
femininos na cidade.

Simone terá ao seu lado 
um grupo que conta com a 
subsecretária Ana Cristina 
Viviani e a chefe de gabinete 
Thaís Macedo. Ambas já ocu-
param o cargo de assessora 
da Mulher em Guaratinguetá.

A nova secretária tem no 
currículo atuações em órgãos 
da administração pública 
como Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência Social), 
Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social), área da educação, 
saúde mental. Seu último 
cargo foi secretária da Saúde 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

na cidade de Aparecida.
Em entrevista ao Jornal 

Atos, Simone Oliveira desta-
cou o novo posto e o apoio do 
Executivo. “Acho que tenho 
muito a acrescentar aqui em 
Guará. O governo Marcus 
Soliva (PSC) é muito focado 
na gestão, o que me deixa 
muito tranquila, porque é 
um governo muito técnico 
e é bom quando trabalha-
mos com pessoas que têm a 
sabedoria do que é a admi-
nistração pública”, frisou. “A 
secretaria da Mulher nasce 
dessa necessidade, que uma 
pasta de assuntos relaciona-
dos à mulher teria mais êxito 
do que tratar desse assunto 
dentro de outras pastas. É 
um grande desafio, porque 
pelos dados estatísticos do 
país todo, nós sabemos o 
quanto a questão da mulher 
vem sendo negligenciada, 
então a nossa intenção é 
promover essa igualdade 
dentro de Guaratinguetá e 
servir de espelho para outros 
municípios”, enfatizou.

Ainda de acordo com Simo-

Com foco em políticas públicas, secretaria 
da Mulher inicia trabalho em Guaratinguetá
Primeiro ano de atividade deve contar com orçamento enxuto; pasta já projeta campanhas e orientação

Simone Oliveira, Ana Viviani e Thaís Macedo, que estão à frente de Políticas para Mulheres, em Guaratinguetá

Foto: Fabiana Cugolo

ne, a secretaria irá trabalhar 
como apoio e articulação da 
criação de futuras políticas 
públicas às mulheres, como 
campanhas contra a violência 
doméstica, o feminicídio e 
promoção de projetos que au-
xiliem a mulher a conquistar 
a independência financeira 
com cursos profissionalizan-
tes e orientação.

O orçamento para nova 
pasta deve ser enxuto no 
primeiro ano de atuação. 
“Com status de secretaria, 
nós vamos ter sim um or-
çamento, é um orçamento 
pequeno para o nosso pri-
meiro ano de gestão. É uma 
secretaria bem enxuta, nós 
vamos contar com cinco 
pessoas somente, mas eu 
acho que para iniciar o tra-
balho e desenhar a secreta-
ria, é o necessário para este 
ano”, explicou Simone, que 
acrescentou que de acordo 
com as demandas, já está 
alinhado junto à gestão 
municipal uma possível 
ampliação do orçamento 
posteriormente.

Um dos projetos já em 
pauta para a este ano, em 
parceria com a secretaria 
de Assistência Social, é a 
abertura de um Centro de 

Referência Especializado 
para Mulher. O espaço, 
quando criado, terá o ob-
jetivo de oferecer políticas 
de atendimento e facilitação 

para as mulheres. O imóvel 
que deve dar lugar a futura 
sede do projeto fica no bair-
ro do Engenheiro Neiva, e já 
passa por reformas.

Caraguá entrega serviço de 
acolhimento para mulheres 
vítimas de violência na região
Ação oferta serviços voltados a vítimas na região; Fundo
Social espera pelo dia em que trabalho não seja necessário

Avançando nas ações de po-
líticas públicas de proteção às 
mulheres, a Prefeitura de Cara-
guatatuba entregou, na última 
semana, o primeiro serviço de 
acolhimento para mulheres 
vítimas de violência da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

O local atenderá mulheres 
acima de 18 anos, em situação 
de violência doméstica que 
poderão ser acompanhadas de 
seus filhos, se forem menores 
de idade. O objetivo é o que 
espaço consiga romper com 
o ciclo de violência vivenciada 
por elas. A permanência no 
espaço é de no máximo trinta 
dias. 

Bruna Silva
Caraguatatuba

Estou feliz de dar mais um 
passo, mas torço para que 
um dia espaço como esse não 
seja mais necessário e que as 
mulheres possam viver livres, 
independentes e respeitadas 
onde quiserem. Quero deixar 
o legado como o homem 
que transformou a vida das 
pessoas na cidade”, salientou.

A presidente do Fundo 
Social de Caraguatatuba, 
Samara Aguilar, avaliou que 
a entrega do equipamento 
é mais um passo de apoio 
e força de maturação para 
que um dia o serviço não 
seja mais preciso. Ela enfati-
zou que é necessário ter um 
olhar diferente e carinhoso 
no atendimento, para que 
as mulheres possam se re-
estabelecer e “viver a vida 
de forma livre”.

De acordo com o Municí-
pio, a área possui capacidade 
de atender até dez mulheres 
que podem ser encaminha-
das pelas equipes do Creas 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social) ou Ciam (Centro In-
tegrado de Atendimento à 
Mulher).

O prefeito Aguilar Junior 
(MDB) considerou a entrega 
como mais um projeto do 
plano de governo sendo 
cumprido, e relembrou em 
2016, quando idealizou os 
serviços voltados à mulher, 
como o Pró-Mulher. “De lá 
pra cá foram surgindo outras 
demandas ao público femi-
nino, como o Ciam e agora 
este, mais um pioneirismo 
de minha gestão, criado para 
garantir direitos da mulher. 

Foto: Divulgação PMC

Inauguração do serviço de acolhimento a vítimas de violência em Caraguá; Aguilar foca ações para mulheres
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Foto: Arquivo Atos

Alunos de medicina da Santa Casa de 
São Paulo fazem mutirão em Aparecida

De 19 a 24 de janeiro os alu-
nos da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São 
Paulo realizam um mutirão 
com equipes de saúde, por 
meio do Peca (Programa 
de Expedições Científicas e 
Assistenciais), em Aparecida. 
Os atendimentos serão rea-
lizados na rua Chico Palma, 
onde funcionava o Centro de 
Enfrentamento à Covid-19, no 
prédio da UPA ((Unidade de 
Pronto Atendimento).

Para participar, basta levar 
documento de identificação 
do paciente, carteirinha do 
SUS, carteira de vacinação e 
fazer a utilização de másca-
ras. No caso das crianças, é 

Da Redação
Aparecida

Antigo Centro de Enfrentamento Covid-19, prédio da UPA de Aparecida; alunos realizam mutirão pelo SUS

preciso levar documento de 
identificação, carteirinha do 
SUS, carteirinha de vacina-
ção e caderneta da criança. É 
recomendado levar lanches 
e garrafinha de água porque 
que as consultas ocorrem o 
dia todo.

A equipe vai disponibilizar 
26 especialidades médicas, 
com exames de coleta e ima-
gem. Será usado um sistema 
de senhas por dia. Serão 
oitenta senhas pela manhã, 
sendo uma senha por família 
e, à tarde, por disponibilidade 
de vagas.

Por meio do Peca, os es-
tudantes têm contato com 
o ambiente multidisciplinar 
de atendimento integral ao 
paciente, contando com a 
participação de diversos pro-
fissionais de saúde em busca 

Atividade no prédio da UPA disponibiliza 26 especialidades médicas e exames de coleta e imagem
do melhor atendimento pos-
sível à população local.

Peca – O Programa Expedi-
ções Científicas e Assistenciais 
é uma iniciativa voluntária de 
alunos da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, que leva alunos 
da medicina, enfermagem, 
fonoaudiologia e, neste ano, 
cursos tecnológicos. Todos 
os alunos são amparados pela 
supervisão e acompanhamen-
to de médicos e enfermeiros 
também voluntários da Santa 
Casa de São Paulo.

O objetivo do Peca, além 
de levar auxílio médico à 
população, é influenciar po-
sitivamente na formação de 
profissionais da saúde mais 
conscientes de suas respon-
sabilidades sociais e com 
atendimento humanizado.

Após três anos, Lorena confirma realização do Carnaval
Praça Doutor Arnolfo de Azevedo é escolhida para abrigar evento; programação deve ser divulgada nos próximos dias

A Prefeitura de Lorena 
anunciou na tarde da se-
gunda-feira (16) que a cida-
de contará neste ano com 
festividades de Carnaval. 
Apesar de não revelar deta-
lhes sobre a programação 
do evento, o Executivo infor-
mou que a folia terá como 
palco a tradicional praça 
Doutor Arnolfo de Azevedo, 
na região central. 

Em nota divulgada no site 
oficial, a Prefeitura confir-
mou a realização do “Carna 
Lorena” entre os dias 18 e 
21 de fevereiro. Além de 
matinês e shows, o evento 
deverá contar com apresen-
tações de escolas de samba 
e de blocos carnavalescos 
da cidade.

O Executivo informou 
que o Mercado Municipal 
abrigará duas festividades 
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preliminares em fevereiro. 
A primeira, que será reali-
zada no dia 11, trata-se da 
votação que definirá a Corte 
do Carnaval 2023. A outra, 
será o concurso Destaque 
em Destaque, que escolherá 
os foliões que mais se des-
tacam em quesitos como 
criação, transformista, ori-
ginalidade e luxo feminino 
e masculino.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
mais detalhes sobre o “Carna 
Lorena”, como o valor do 
investimento e se haverá 
disputa entre as escolas de 
samba, mas o pedido não foi 
atendido até o fechamento 
desta edição. Segundo o 
Município, o cronograma de 
evento e demais informações 
sobre sua organização serão 
divulgadas em breve nas 
redes sociais.

O “Carna Lorena” marcará o 
retorno dos festejos de Momo 
na cidade, que foi palco da 

folia pela última vez em 2020.  
No início de novembro de 
2021, Ballerini chegou a con-
firmar que investiria R$150 
mil na realização do Carnaval 
2022, na praça Arnolfo de 

Azevedo, e que contaria com 
a volta das apresentações 
de escolas de samba. Como 
não teria acesso a recursos 
municipais, a Liga das Escolas 
de Samba de Lorena arreca-

Foto: Reprodução PML

Movimentação no Carnaval de 2019, realizado na praça Arnolfo Azevedo; espaço volta a receber a festa em fevereiro, após anúncio de Ballerini

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, 
sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP 
com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a todas as Empresas 
Integrantes da Categoria Econômica do Comércio Varejista de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, 
que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício 
de 2023 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2023, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, observadas 
as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. Informações sobre 
valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através 
dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail 
sincovag2017@gmail.com.
Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2023.

ELCIO FERREIRA DAMICO
PRESIDENTE

 
 
 
 
 

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 

——————————————————————————————————————————— 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
sincovag2017@gmail.com 

 

 
 

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, 
Guaratinguetá, - SP com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e 
Guaratinguetá, informa a todas as Empresas Integrantes  da Categoria Econômica do Comércio Varejista de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento da contribuição sindical 
patronal relativa ao exercício de 2023 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2023, de acordo com a tabela progressiva 
por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
observadas as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias de 
recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail 
sincovag2017@gmail.com. 

Guaratinguetá, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 
 
 
 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA Nº 01/2023-SUP, 10716/2022-GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO DE 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO e do EXTRATO DO CONTRATO N.º 
14/2023 do processo acima referido, onde lê-se: “DATA DA ASSINATURA: 16/01/2023”; 
leia-se “DATA DA ASSINATURA: 12/01/2023”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial n° 30/2022 - Proc. Nº 556/2022

O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão pública referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL 30/2022 cujo objeto é a Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de desassoreamento de rios, manutenção 
de segurança e melhoria em escoamento de águas de chuva para execução de serviços 
de limpeza e desassoreamento com remoção de material de descarte de rios córregos 
para prevenção de enchentes, pelo período de 12 (doze) meses que ocorreu dia 16 de 
novembro de 2022 ás 09:30 hrs, cuja foi a abertura do envelope de HABILITAÇÃO da 
empresa KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, sendo que após a análise 
dos documentos o pregoeiro juntamente com a comissão de licitação e apoio técnico 
decidem em HABILITAR a empresa KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 
e se consagrar VENCEDORA do certame no valor de R$ 598.000,00 (Quinhentos e 
noventa e oito mil reais).
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 Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

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

 

 
 

EDITAL Nº 006/2023  
PROCESSO Nº 013/2023  

DISPENSA DE VALOR Nº 009/2023  
 

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 APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 23/01/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

SOLICITAÇÃO DO EDITAL compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br / Retirar no 
setor de compra  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RAIO – X PORTÁTIL 220V, 100 Ma e 110 
Kv, PARA ATENDER PACIENTES QUE SE ENCONTRAM DEBILITADOS NOS SETORES DE 
CLINICA MÉDICA E SALA DE EMERGÊNCIA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO JOSÉ, 
NO PERÍODO DE 6 MESES. 

 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 

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

GALERIA VERAS

daria fundos, provenientes da 
bilheteria e do bar, durante os 
concursos da corte e do Des-
taque em Destaque. Em 30 de 
novembro de 2021, Ballerini 
decidiu cancelar o Carnaval 

devido às recomendações da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) sobre o aumento 
de casos de Covid-19 no país, 
impulsionado pela variante 
Ômicron.



18 DE JANEIRO DE 20234

CONVÊNIOS
MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a maior rede 

de Convênios Médicos da região, com ampla 

assistência e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de 

Especialidades;

Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.

Atendendo a reivindicação 
dos moradores de Cruzeiro, 
a Prefeitura iniciou na última 
semana um mutirão de recupe-
ração de diversas vias afetadas 
por fortes chuvas nos últimos 
meses. Parte dos trechos que 
recebem melhorias foi indicada 
pela população ao Executivo 
pela internet. 

Desde a última quinta-feira 
(12), a equipe da secretaria 
de Obras e Serviços promove 
em quatro pontos de Cruzeiro 
ações de capina, limpeza urba-
na, roçada e tapa-buraco. De 
acordo com o Município, até o 
fim da tarde desta segunda-fei-
ra (16) os servidores seguem 
atuando na recuperação da 
avenida Minas Gerais, no bairro 

Da Redação
Cruzeiro

Retiro da Mantiqueira, na rua 
Ipiranga, no bairro Washing-
ton Beleza, na estrada Doutor 
Nelson Romanelli, no bairro 
Itagaçaba, e na rua Jandira 
Thomaz, no bairro Vila Brasil. 
A expectativa municipal é que 
as melhorias nesses trechos 
sejam concluídas até a próxima 
quinta-feira, dia 19.

Segundo a atual gestão muni-
cipal, os locais foram seleciona-
dos após indicações feitas por 
moradores, entre os últimos 
dias 9 e 11, em uma postagem 
no Facebook. Na publicação, 
o Executivo aponta que a for-
ça-tarefa objetiva readequar 
as condições de vias que não 
receberam a manutenção 
apropriada nos últimos meses 
devido às constantes chuvas 
que atingiram a cidade e que 
inviabilizaram uma atuação 
mais efetiva por parte da se-

Cruzeiro inicia mutirão de melhorias em vias afetadas por chuvas
Moradores auxiliam Prefeitura na identificação de trechos que necessitam de reparos; ação deve ser concluída até março  

Trabalho realizado pela Secretara de Obras em Cruzeiro, vias reparadas são apontadas por moradores

Foto: Reprodução PMC

cretaria de Obras e Serviços 
Públicos. 

Em uma publicação em sua 
página oficial no Facebook, o 
prefeito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) reforçou a necessidade 
do mutirão e revelou sua pre-
visão de conclusão. “Com o 
tempo, chuvas e o tráfego de 
veículos, muitas ruas neces-
sitavam de reparos. Sabemos 
que ainda temos muito por 
fazer, mas nesses últimos dias 
pudemos ver de perto a rea-
lização de um trabalho que 
atende a demanda direta da 
nossa população. Lembrando 
que serão entre 45 e 60 dias 
de trabalho intenso, a fim de 
atender todas as solicitações”. 

A lista das próximas vias que 
serão beneficiadas pela força-
-tarefa deverá ser divulgada 
pela atual gestão municipal até 
a próxima quinta-feira. 

Foto: Arquivo Atos

Contrário ao aumento de cadeiras, Norbertinho 
foca tecnologia e aproximação com moradores

O novo presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba, 
Francisco Norberto de Moraes, 
o Norbertinho (Republicanos), 
assumiu a mesa diretora com 
uma boa perspectiva para os 
próximos dois anos. Seus prin-
cipais desafios serão digitali-
zar os processos do Legislativo 
e aproximar a população dos 
trabalhos dos vereadores.

Uma de suas primeiras ações 
foi digitalizar todo o processo 
da Câmara. “Nós não tínhamos 
o processo digital, agora foi 
implantado e já iniciamos o 
treinamento. Na primeira ses-
são desse ano o processo será 
todo digital, os requerimentos, 
projetos de lei”, informou o 
vereador.

Outra ação planejada pelo 
presidente é melhorar o site da 
Câmara e tornar mais conhe-
cida a TV Câmara. “Nós temos 

Andréa Moroni
Pindamonhangaba

Presidente da Câmara, Norbertinho, assumiu o Legislativo com missão de atrair a atenção dos moradores

dores, o que é suficiente. Antes 
de aumentar esse número 
precisamos avaliar que essa 
medida traria custos extras, 

as nossas redes sociais, a TV 
Câmara, e a nossa proposta 
é melhorar a qualidade da 
programação e a divulgação. 
Porque muitas pessoas da 
cidade não sabem que temos 
essa TV”.

Com a tecnologia e a divul-
gação dos trabalhos, Norberti-
nho espera aproximar mais a 
população da Câmara. “Nossos 
vereadores são bastantes aces-
síveis e com a tecnologia, os 
moradores não precisam sair 
de casa para interagir com os 
parlamentares”.

Mais cadeiras – O novo 
presidente é contrário à pro-
posta de aumento no número 
de cadeiras na Câmara, per-
mitida por lei. Atualmente, 
Pindamonhangaba possui 
11 vereadores e poderia au-
mentar esse número para 
17 ou 21 parlamentares. “Na 
minha opinião a quantidade 
de parlamentares é suficiente 
para a nossa cidade. Temos 55 
bairros em Pinda e 11 verea-

Novo presidente assume Legislativo em ano de perspectivas de crescimento e desafios com atendimento

como assessores e outros, 
mas essa é a minha opinião. 
Se algum vereador achar que 
é necessário o aumento, é só 

apresentar o projeto e nós 
vamos discutir”.

Transporte – Os vereadores 
estão trabalhando junto à 

Prefeitura para tentar manter 
ou reduzir o valor da tarifa do 
transporte público na cidade. 
“A Prefeitura realizou uma 
licitação para o transporte 
porque o contrato estava 
vencido. Só uma empresa se 
interessou, e o valor da pas-
sagem foi estabelecido em 
R$ 5,50 a partir de abril. Nós 
estamos fazendo um estudo, 
junto com o prefeito, para ver 
se é possível manter o valor ou 
reduzi-lo. Mas tudo depende 
de orçamento”.

Duodécimo – A Câmara de 
Pindamonhangaba não pega 
o valor total do duodécimo 
anual, que corresponde a 6% 
do orçamento da Prefeitura, 
de aproximadamente R$ 24 
milhões. “A Câmara faz o 
planejamento anual de seus 
gastos e só recebe o valor que 
vai utilizar. O orçamento desse 
ano é de R$ 14 milhões, então, 
com essa medida, nós não 
temos grandes devoluções do 
duodécimo no final do ano”.


