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Vale Histórico 
busca apoio 
para garantir 
casas populares

O prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
participou, na segunda-fei-
ra (30), de reunião com o 
secretário de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano do 
Estado, Marcelo Branco, em 
São Paulo.

Câmara anuncia 
novo concurso 
em Aparecida 
pela Vunesp
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A Câmara de Aparecida 
fechou acordo com a Funda-
ção Vunesp para a realização 
do concurso, que estava pre-
visto desde o ano passado. O 
Ministério Público apontou 
irregularidades no processo 
anterior e o então presidente, 
vereador Gú Castro (PSDB), 
decidiu cancelá-lo.
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Lorena inicia 
recuperação e  
construção de 
ponte no Taboão
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Em meio ao cronograma 
da Prefeitura de Lorena para 
obras que atendem bairros 
da zona rural, a estrada do 
Taboão vai receber pavimen-
tação e ganhará uma nova 
ponte sobre o rio. O investi-
mento pode ultrapassar os 
R$ 4 milhões.

Norbertinho 
toma posse 
em Pinda para 
atrair público
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O vereador Norberto Mo-
raes, mais conhecido como 
Norbertinho (PP), tomou 
posse da presidência da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, nesta terça-feira (31). 
A expectativa é que a nova 
direção da Casa consiga 
trazer a população para os 
debates municipais.

Gratificação gera 
nova polêmica em 
Cachoeira Paulista
Proposta aprovada atende 151 cargos da Prefeitura; 
funcionários têm garantido aumento de 8% nos salários
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Duas votações no começo 
dos trabalhos de 2023 na 
Câmara de Cachoeira Paulista 
geraram as primeiras polêmi-

cas do ano na cidade. Os vere-
adores aprovaram reajustes 
de salários para os servidores 
municipais e gratificação para 

151 cargos. A última proposta 
causou debate na Casa e ques-
tionamentos do sindicato.

Foto: Arquivo Atos

Servidores de Cachoeira Paulista passam a contar com reajuste

Foto: Beatriz Bedendo

Movimentação de homens no Santuário Nacional e no comércio de Aparecida aumenta expectativa para turismo; Terço dos Homens em fevereiro

Romaria de 
Homens gera 
expectativa 
em Aparecida
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Após dois anos afetado 
pelas regras do período de 
pandemia do Covid-19, o 
Santuário Nacional de Apa-
recida terá seu primeiro 
grande evento no ano de 
2023. A Igreja organiza a 
15ª Romaria do Terço dos 
Homens, que será realizada 
entre os dias 10 e 12. Fora 
dos muros da Basílica, a 
cidade se prepara para re-
ceber milhares de romeiros, 
aumentando a expectativa 
no comércio. O evento tem 
ganho destaque nos últimos 
anos. Antes da pandemia, em 
2020, o Santuário Nacional 
chegou a acolher 85 mil 
devotos de todo o país. Com 
a paralisação devido à limita-
ção com o novo coronavírus, 
as duas últimas edições foram 
prejudicadas.
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PM, que terá estrutura ampliada

Com as sete cidades mais 
violentas, região avança 
em sistema de câmeras

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte deve contar com um 
sistema integrado de câme-
ras de segurança. Antiga pro-
messa estadual, o “cinturão 
eletrônico” será ser iniciado 
em breve. O diretor-executivo Pág.  6

da Agência Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, Sergio Francisco 
Theodoro, afirmou que a 
autarquia lançará o edital da 
contratação da empresa para 
a instalação.

Defesa Civil e IPA vistoriam 
estrada do Gomeral após danos 
causados por chuvas em Guará

Guaratinguetá recebeu, no 
último dia 28, membros da 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo e do IPA (Instituto de 
Pesquisa Ambiental) para 
vistoria da estrada do Gomeral 
após danos causados pelas 
chuvas constantes e volumo-
sas dos últimos dias. A ação 
tenta reduzir os estragos e 
fazer um trabalho de visto-
ria para acompanhar novos 
riscos. Pelo lado estadual, Pág. 7

esteve no município o coor-
denador regional da Defesa 
Civil, Wander Firmino, e pelo 
IPA, os engenheiros, Eduardo 
de Andrade, Vital Assano e 
Gilberto da Silva. Membros da 
Defesa Civil de Guaratinguetá 
e das secretarias municipais de 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Segurança e Mobilidade Ur-
bana e Planejamento também 
estiveram no local.

Ubatuba inicia 
modernização 
de acesso à Praia 
da Fortaleza

Após receber um recurso 
estadual de R$ 9 milhões, 
Ubatuba iniciou as obras de pa-
vimentação e modernização do 
sistema de drenagem no bairro 
Fortaleza, que abriga diversos 
atrativos naturais. Pág. 7

Região reforça 
campanha de 
vacinação contra 
a meningite C

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) iniciou, neste 
mês, o processo de fortaleci-
mento do trabalho da saúde da 
campanha de vacinação contra 
a meningite C. Pág. 7

Lorena investe
R$ 6,5 milhões 
em escolas
para ano letivo

Pág. 3

Em trabalho para ofere-
cer uma melhor estrutura 
para os alunos e professo-
res da rede municipal de 
Lorena, a Prefeitura reve-
lou na terça-feira (31) que 
investiu R$ 6,5 milhões na 
compra de equipamentos, 
mobiliários e materiais 
escolares para o retorno 
às aulas.

Norbertinho e Cal; nova direção

Foto: xxxxxxxxx

Piquete concede 
abono salarial 
de R$ 1 mil
para servidores

Os pouco mais de trezentos 
servidores de Piquete ganha-
ram um motivo para comemo-
rar. Após economizar recursos 
no ano passado, a Prefeitura 
concedeu um abono salarial 
de R$ 1 mil. Pág. 4
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O BRASIL DÁ UM GÁS 
NA ECONOMIA ARGENTINA
O presidente Lula, em sua recente 
visita à Argentina para participar 
da CELAC (Cúpula de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos), 
defendeu a volta do aporte do BN-
DES, para países vizinhos, e citou o 
financiamento do gasoduto de Vaca 
Muerta na Argentina.
O gasoduto traria o gás de Neuquén, 
na Patagônia, até Uruguaiana no 
Brasil passando por Buenos Aires.
A notícia causou críticas por todo 
lado, imprensa, internet e palpitei-
ros de plantão, protestando contra 
o absurdo do Brasil emprestar para 
países vizinhos através do BNDES.
Dinheiro do povo brasileiro!
Vamos aos fatos.
Em 1990 o Brasil fez um acordo 
com a Argentina para a possível 
utilização do gás argentino para 
consumo da termelétrica de Uru-
guaiana, no Rio Grande do Sul, para 
reforçar o sistema elétrico da região 
na época da estiagem.
 

A MPE, uma empresa de engenha-
ria brasileira, construiu a usina, em 
1990, que receberia o gás da Argen-
tina para suas turbinas.
Com as crises econômicas e finan-
ceiras do país vizinho, a construção 
do gasoduto foi paralisada, mesmo 
assim, após ter concluído metade do 
trajeto, de um percurso de aproxi-
madamente 1.600 km até Uruguaia-
na.
A usina de Uruguaiana interrompeu 
as suas atividades voltando a fun-
cionar em 2013, com interrupções, 
trazendo o gás importado da Europa 
através do Porto de Buenos Aires, 
com alto custo de produção.
O trajeto brasileiro é de 270 km de 
Uruguaiana até a usina de Garra-
chos (RS) onde faz a conversão e 
distribui para Porto Alegre e região.
Diante dos altos custos a usina 
começou a receber o gás da Bolí-
via, de uma planta da Petrobras. O 
governo Evo Morales a expropriou 
e passou a vender para o Brasil gás 
com preços internacionais.
O acordo Brasil e Bolívia era cons-
truirmos a planta e receber gás com 
preço preferencial. 
Em 2020, reduziu o fornecimento 
em 30% para o Brasil.
Esta ação da Bolívia poderia ser 
contestada em tribunais interna-
cionais, situação que o nosso país 
nunca procedeu para ajudar os 
“Hermanos”.
Voltando a usina de Uruguaiana, 
atualmente, pertence a uma empresa 

argentina que recebe o gás dos Es-
tados Unidos, via Argentina e vende 
energia elétrica para a Argentina e 
Brasil.
De 1990 para cá, um fato auspicioso 
para o nosso país, a descoberta de 
enormes reservas de gás nas bacias 
de Campos e Santos que poderá em 
futuro próximo cancelar as compras 
da Bolívia que terá que enfrentar o 
produto brasileiro e o argentino de 
custo menor no mercado.
Portanto, temos a oportunidade de 
atender o mercado do sul do país 
com o gás do pré-sal e o gás argen-
tino, com a conclusão do gasoduto 
de Vaca Muerta, hoje em homena-
gem ao ex-presidente argentino,  
gasoduto Presidente Kirchner.
Vamos a presença do BNDES.
O BNDES é um banco brasileiro de 
fomento cujo capital tem a seguinte 
formação: 66% vêm do FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador) e Te-
souro Nacional e o restante diver-
sificado entre o Fundo da Marinha 
Mercante; FI-FGTS, operações 

compromissadas; captações exter-
nas; ou emissões privadas de Letras 
financeiras.
É um banco lucrativo, em 2022, 34 
bilhões de lucro.
O BNDES já emprestou para mais 
de 15 países da América do Sul, in-
clusive financia empresas privadas 
americanas que compram aviões da 
Embraer.
A participação do BNDES é fi-
nanciar as empresas brasileiras 
de engenharia e as indústrias que 
fornecerão produtos e equipamentos 
na construção.
Parte da construção será financiada 
por uma agência americana.
Vai gerar empregos e produção no 
nosso país que precisa urgentemente 
produzir.
Dos grandes devedores ao BNDES, 
Cuba não está pagando (a ideia, 
na época, financiar a construção 
do porto Muriel diante da ação de 
Obama em suspender o embar-
go financeiro a Cuba que Trump 
interrompeu (Cuba importa muitos 
produtos brasileiros); Moçambique 
está devendo e a Venezuela tem 
paga as parcelas devidas.
O Paraguai deve ao nosso país 9 bi-
lhões de reais referentes ao forneci-
mento de energia elétrica de Itaipu.
Quem está cobrindo este rombo é o 
consumidor brasileiro. Pode?
Este valor representa quase três 
vezes o valor do financiamento do 
BNDES ao gasoduto argentino.
Um convite a reflexão!

  Dinheiro do povo brasileiro!

“O ignorante afirma, 
o sábio dúvida, 

o sensato reflete”
 Aristóteles

Política a conta-gotas...
Oportunidade

E a festa rolou, na última ter-
ça-feira, na Câmara de Pindamo-
nhangaba, na solenidade de posse 
formal da nova mesa administrativa 

que regerá o Le-
gislativo neste 
biênio. Formali-
dades, glamour 
e convidados 
i lustres,  mas 
por pouco o vi-
ce-prefeito, Ri-
cardo Piorino, 
não se tornou a 

atração da noite, mas foi uma delas, 
principalmente no cenário político. 
Perguntem ao Magrão!!!

Quem desdenha
Talvez pela ausência – justifica-

da – do prefeito Isael Domingues na 
solenidade da Câmara, o vereador 
Carlos de Moura – o Magrão, se 
sentiu mais à vontade para manter 
distância segura de Ricardo Piori-
no, numa nítida impressão de que 
poderá haver surpresas nas eleições 
do ano que vem. Quem sabe os co-
mentários de que Magrão (de olho 
do PSB) pretende reunir apoio para 
disputar a Prefeitura em concorrên-
cia explícita ao indicado de Domin-
gues, se concretizem. Perguntem aos 
‘Alckmistas’ de plantão!!!

Bom princípio...
É voz corrente em Potim que a 

nova presidente da Câmara, Cecília 
Andrade, além de estrear no coman-
do da Casa de Leis, estreou também 
no Ministério Público como figura 
principal de uma ação que deverá 
apurar se houve desrespeito a pro-
porcionalidade partidária na monta-
gem das comissões do Legislativo. 
Os vereadores governistas reclamam 
que embora sejam maioria, ficaram 
de fora das comissões. 

Tempos difíceis
A especulação política de Potim 

acredita que a prefeita Erica Soler 
não terá vida fácil nestes dois anos 
finais de mandato, principalmente 
com a união de três vozes na Câma-
ra com vontade de fazer oposição. 
Parece que Fábio Crispim (PP), 
Marcinho Cabeleireiro (PCdoB) e 
Marcelo Juva já pensam em articular 
uma CEI contra a administração, 
com a finalidade de medir a força 
do grupo. Falaram ainda que outros 
dois vereadores não estarão ne-
cessariamente contrários, mas não 
negam assinaturas para abertura de 
investigação oficial.

De volta ao jogo?
O ex-prefeito de Lorena, Fabio 

Marcondes, se defendeu esta se-
mana de uma fake news espalhada 
via WhatsApp, dando conta que ele 
teria sido conde-
nado pelo TCE 
pela reforma da 
Praça Arnolfo 
Azevedo. Mar-
condes esclare-
ceu que não se 
trata de conde-
nação, mas de 
multa no valor 
de R$ 5 mil – que até já pagou – pela 
remoção do antigo piso que não fazia 
parte da licitação. Outra situação 
levantada pelo ex-prefeito é que 
ele está focado em suas atividades 
empresariais, tentando não voltar 
para política, mas seus opositores 
estão lhe puxando para o jogo no-
vamente... 

Mercado de apostas
Os politiqueiros de Lorena abri-

ram a ‘loteria eleitoral’ para sentir 
as opiniões sobre qual palanque a 
Família Silva deverá estar na elei-
ção do ano que vem, uma vez que 
suas digitais marcaram passagem 
em encontros de pelo menos duas 

Fabio Marcondes

futuras candidaturas. Perguntem ao 
Galão Aquino!!!

Carreira solo
Com rumores de que Maurinho 

Fradique estaria apadrinhando Ma-
rietta Bartelega para uma vaga no 
primeiro escalão de Sylvio Ballerini, 
a ex-vice prefeita descartou ambas as 
possibilidades; seguir pelas mãos de 
Fradique, nem pensar; e compor uma 
secretaria na administração, fora de 
cogitação. Disseram que seu acesso 
à Prefeitura se dará apenas de uma 
forma: “ganhando a eleição no ano 
que vem”. Perguntem ao Vinícius!!!

De olho no vizinho...
Rolou pelo comércio da avenida 

Padroeira do Brasil que, como Mar-
cus Soliva também é empresário na 
Capital Mariana da Fé, tem gente 
pensando na elaboração de uma carta 
convite, para que ele deixe a Prefei-
tura de Guará um ano antes e venha 
ser prefeito de Aparecida.

Balaio eleitoral
Enquanto o prefeito Luiz Carlos 

de Siqueira – o Piriquito, tenta, há 25 
meses de demandas, acertar a Casa, 
digo a Prefeitura, o mercado político 
de Aparecida conjectura nomes que 
possivelmente terá que enfrentar, se 
for disputar a reeleição. Da Câmara 
surgem dois nomes e meio: Xande, 
André Monteiro e talvez, Gú Castro; 
dos corredores e labirintos da feira 
livre falam de João Vicente e Paulo 
Caputo; pelos balcões da Praça São 
Benedito e ladeira da Basílica Ve-
lha comenta-se sobre Tony Tuma e 
Celso Alves. E pra fechar a questão, 
diretamente da Camisaria do Chafic, 
os rumores de que o mito apareciden-
se Zé Louquinho estará na disputa.

Articulação
O presidente da Câmara de Gua-

ratinguetá, Pedro Sannini, estreou na 
condução dos trabalhos legislativos 
melhor do que o esperado, na última 
quarta-feira. Com habilidade e jogo 
de cintura, ele conseguiu ‘fazer 
omeletes sem quebrar os ovos’ na 
formação das comissões, com apenas 
um dos vereadores se autoexcluindo 
dessas atividades. Disseram que pro-
vavelmente se tratava de um ‘prin-
cípio de incêndio’, mas faltou fogo 
suficiente ‘na binga’ do parlamentar. 
Pelo que se ouviu em alguns gabi-
netes, ‘alguém’ que pretendia uma 
ruptura deve ter tomado uma bolada 
nas costas dos próprios partidários...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o vice-pre-

feito Regis Yasumura e o presidente 
da Codesg, João Vaz, principalmente 
se o assunto for os vídeos focando a 
publicidade da sequência de obras 
que estão em andamento em Gua-
ratinguetá.

Tiro no pé!!!
O prefeito Antonio Mineiro con-

seguiu aprovar, nas últimas sessões 
de Câmara, além do reajuste de 8% 
para todo funcionalismo público, 
uma gratificação especial para 151 
servidores de menor ganho salarial. 
Apesar da vereadora Rogéria Lucas 
ter se posicionado contra o pagamen-
to das gratificações, e suas colegas 
Adriana Vieira e Thálitha Barbosa se 
absterem de votar, Mineiro comemo-
rou a volta deste reforço financeiro 
às categorias simples da Prefeitura. 
O prefeito lembrou que uma ação 
judicial do Sindicato dos Servidores, 
no passado, foi como um ‘tiro no 
próprio pé’ porque acabou cortando 
esse benefício dos funcionários. Mas 
agora a grana está de volta.

O que muitos querem saber
Qual a motivação que tem levado 

o ‘homem da faculdade’ pontuar 
contra alguns setores da Adminis-
tração Thales Gabriel, em Cruzeiro, 

em seus discursos meio que ao estilo 
Marciano? Será que tiraram alguns 
dividendos ou negaram certos pri-
vilégios?

Pouco provável
Embora haja uma certa especula-

ção pelas rodas políticas de Cruzeiro 
sobre uma eventual candidatura a 
prefeito de Paulo Scamilla, os mais 
céticos dispensam esta possibili-
dade, apostando mais no Dr. Davi, 
caso o eleitorado aponte, através de 
pesquisas, a tendência de um vete-
rano para substituir Thales Gabriel. 
Quem viver, verá...

Números conflitantes
E por falar em Cruzeiro, uma 

recente enquete eleitoral mostrou 
Diego Miranda bem citado entre 
a burguesia e pouco lembrado na 
periferia; já o nome de Kleber Sil-

veira mantém uma regularidade nos 
dois universos de eleitores; Juarez 
Juvêncio segue seu referencial das 
eleições passadas pontuando um 
bom nome para vice, porém, para 
prefeito, ainda falta a empolgação da 
torcida. Dr. Davi Mota também foi 
lembrado, seguido de Marco Aurélio 
que marcou seu território ao passar 
pelo Legislativo. Na pulverização de 
outros nomes menos mencionados, o 
destaque é de Paulo Vieira, que para 
o Legislativo teria boa votação.

Sopa de letrinhas
Em Guaratinguetá, pelo menos 

seis, talvez sete partidos articulam 
lançar candidatos a prefeito no ano 
que vem. São  eles: PSDB, Repu-
blicanos, PSB, PL, PSD e, por hora, 
o PSC. Em um primeiro momento, 
com esta sopa de letrinhas, nomes 
como do ex-prefeito Francisco 
Carlos, do ex Junior Filippo, do 
idealizador Miguel Sampaio, do 
vice Regis Yasumura, do médico 
Edison Riccomi, do executor João 
Vaz, da radialista Daniele Dias e 
do popular João Pita parecem no 
ciclo natural dos comentários. Tem 
gente apostando que na medida que 
alguns destes nomes sucumbirem, 
outras opções devem surgir quando 
as eleições forem se aproximando.

Vem que tem...
A falta de deputados ‘da gema’, 

ou seja, estritamente da região, tem 
criado um estado de consciência 
nas lideranças políticas dos Vales 
da Fé e Histórico, ao ponto de focar 
antecipadamente em nomes e perfis 
para que, em 2026, essa realidade 
mude. A ideia é investir na imagem 
de quem possa ter apoio dos gestores 

em cargos públicos, empresários, 
presidente de entidades e, princi-
palmente, os votos concentrados da 
população de 22 cidades do Vale, 
Litoral e Serra. Qualquer semelhan-
ça com o estilo desses dois prefeitos 
– Guaratinguetá e Cruzeiro – que se 
destacam positivamente nas pautas 
de gestão pública, saúde, educação, 
segurança, expansão econômica e 
industrial, entre outras – não se trata 
de mera coincidência. Pelo menos é 
isso que se ouve e falam de uma par-
ceria entre Thales Gabriel e Marcus 
Soliva, na maioria dos municípios...

Marcus Soliva & Thales Gabriel

Ricardo Piorino

Juarez, Marco Aurélio, Kleber e Dr. Davi
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Lorena investe R$ 6,5 milhões nas escolas
Prefeitura mantém trabalho para modernizar e fortalecer unidades; cidade tem 8,5 mil alunos matriculados 

Em trabalho para oferecer 
uma melhor estrutura para 
os alunos e professores da 
rede municipal de Lorena, 
a Prefeitura revelou na ter-
ça-feira (31) que investiu 
R$6,5 milhões na compra de 
equipamentos, mobiliários 
e materiais escolares para o 
retorno às aulas. Orçada em 
pouco mais de R$ 2 milhões, 
a principal aquisição foi a 
de 535 computadores, que 
estão sendo distribuídos nas 
quarenta unidades de ensino 
da cidade.  

Em nota oficial, a Prefei-
tura informou que iniciou 
nesta semana a entrega de 
495 notebooks e quarenta 
computadores de mesa nas 
trinta escolas de ensino fun-
damental e dez creches. A 

Da Redação
Lorena

Kits escolares providenciados pela Prefeitura de Lorena para a rede municipal de ensino; aulas voltam dia 6

expectativa do Executivo é 
que os aparelhos eletrônicos 
propiciem melhores condi-
ções de trabalho às equipes 
pedagógicas, impactando 
positivamente no processo 
de aprendizagem dos estu-
dantes.

Segundo a Prefeitura, es-
tão sendo distribuídos nos 
estabelecimentos de ensino 
os kits escolares que serão 
entregues aos alunos na 
próxima segunda-feira (6), 
data de retorno às aulas. 
Os conjuntos, montados de 
acordo com a série da criança 
ou adolescente, contam com 
apontador, borracha, cader-
no, caneta, cola, estojo, lápis 
preto e colorido, giz de cera 
e massa de modelar. 

Além de computadores e 
materiais escolares, a atual 
gestão municipal investiu na 
renovação do mobiliário das 
unidades. Nas creches, que 

juntas atendem 2.340 crian-
ças, estão sendo entregues 
armários, berços, brinquedos, 
camas, cadeiras, carrinhos de 
bebê, cercadinhos, colcho-
netes, tatames e máquinas 
de lavar roupas. Nas escolas 
de ensino fundamental, que 
reúnem mais de seis mil ma-
triculados, são distribuídos 
armários de aço, bebedouro, 
brinquedos de playground, 
cadeiras, estantes e apare-
lhos de micro-ondas.

Em um vídeo público na pá-
gina oficial da Prefeitura de 
Lorena no Facebook, o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB) 
destacou que a iniciativa 
objetiva contribuir para o 
fortalecimento e moderniza-
ção do sistema municipal de 
ensino. O chefe do Executivo 
revelou que estuda adquirir 
mais computadores para 
melhor atender as unidades 
escolares.

Piquete concede abono salarial de R$ 1 mil para servidores municipais
Iniciativa beneficia mais de trezentos trabalhadores, em ação com expectativa para o aquecimento do comércio local  

Os pouco mais de trezen-
tos servidores municipais 
de Piquete ganharam um 
motivo para comemorar na 
última semana. Após econo-
mizar recursos ao longo do 
ano passado, a Prefeitura 
concedeu aos trabalhadores 
um abono salarial de R$ 1 
mil.

Em um texto publicado 
na segunda-feira (30) no 
Instagram, o prefeito Rômu-
lo Kazimierz Luszczynski, o 
Rominho (PSDB), confirmou 
que destinou mais de R$300 
mil para o pagamento do 
abono aos servidores. De 
acordo com o chefe do Exe-
cutivo, a medida foi possível 
graças à política municipal 
de respeito e responsa-
bilidade com o dinheiro 

Da Redação
Piquete

público, que propiciou a 
economia de recursos em 
2022.

Rominho revelou que a 
iniciativa tem como prin-
cipal objetivo retribuir ao 
trabalho de excelência pres-
tado pelos colaboradores 
municipais. “Nossos ser-
vidores são fundamentais 
para o desenvolvimento de 
Piquete. Eles trabalham ar-
duamente para prestar um 
bom serviço e estão sempre 
disponíveis para atender as 
necessidades da população. 
Esperamos que este gesto 
inspire a todos a continua-
rem a trabalhar com paixão 
e dedicação pela cidade”.

O prefeito destacou que 
a ação impactará positiva-
mente na economia local, já 
que os servidores deverão 
utilizar ao menos parte do 
abono na aquisição de pro-
dutos na cidade. “Além de 

valorizarmos nossos profis-
sionais, também apoiamos 
os comerciantes locais para 
impulsionar a economia, 
por isso pedimos para que 
os servidores comprem em 
Piquete”.

Esta foi a segunda vez que 
a atual gestão municipal 
concedeu abono salarial à 
categoria. Em janeiro do ano 
passado, os funcionários 
foram contemplados com 
R$ 800.

Além de Rominho, outro 
prefeito da região que re-
centemente concedeu um 
abono salarial generoso aos 
servidores foi Guilherme 
Carvalho (PSDB). No último 
dia 12, os 365 funcionários 
da Prefeitura de Silveiras 
receberam em suas contas 
o depósito de R$ 1.212. 
A medida foi viabilizada 
através de um recurso de 
R$ 442.380.Rominho conversa com servidores municipais; Executivo destinou R$ 300 mil para abono salarial em Piquete

Foto: Reprodução

Foto: Bruna Silva

Norbertinho toma posse na Câmara de Pindamonhangaba 
com missão de qualificar atendimento e atrair a população
Promessa é tornar nova legislatura mais próxima da população; evento é marcado por figuras políticas da região

O vereador Norberto Mo-
raes, mais conhecido como 
Norbertinho (PP), tomou 
posse da presidência da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, nesta terça-feira (31). 
A expectativa é que a nova 
direção da Casa consiga 
trazer a população para os 
debates municipais.

Em demonstração de 
apoio à nova mesa direto-
ra, o evento foi marcado 
pela presença de diversos 
políticos da região, como os 
ex-prefeitos Francisco Assis 
Vieira, o Tchesco (atual dire-
tor regional do CDHU), Vito 
Ardito, a deputada estadual 
Leticia Aguiar (PP) e o vice-
-prefeito de Pindamonhan-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

gaba, Ricardo Piorino (PL).
A principal proposta do 

novo presidente da Casa é fa-
zer com que a Câmara esteja 
mais próxima dos moradores 
locais. “Nós temos hoje a 
questão da internet e tam-
bém queremos modernizar 
a Casa para que as pessoas 
possam procurar o vereador 
de forma mais prática, assim 
como fazer suas solicitações 
(...). A Câmara tem que ouvir 
a população, então pode con-
tar com a Câmara também os 
segmentos da indústria e do 
comércio”, destacou. 

Norbertinho planeja ainda 
modernizar os processos 
internos. A ação é inspirada 
no projeto tecnológico que 
tem revolucionado a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
através do 1DOC.

Também foram empossa- Cal passa cargo de presidente da Câmara de Pinda a Norbertinho; proposta é ampliar acesso aos trabalhos

dos o ex-presidente, José 
Carlos Gomes, o Cal (Repu-
blicanos) como primeiro 
vice-presidente; Rogério 
Ramos (PODEMOS) como 
segundo vice-presidente; 
Marco Mayor (PSBD), como 
primeiro secretário e Heri-
velto Vela (PT), como segun-
do secretário.

Após o ato da posse, ocor-
reu a primeira sessão ordi-
nária em 2023. Na retomada 
dos trabalhos, os vereadores 
aprovaram cinco projetos 
de lei, entre eles o que de-
termina elementos espe-
cíficos para a contratação 
empréstimos municipais e 
também a instauração do 
Dia Municipal de Contro-
le, Diagnóstico Precoce e 
Prevenção da Hanseníase, 
celebrado anualmente em 
31 de janeiro.
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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.

Câmara anuncia concurso em Aparecida
Processo interrompido em 2022 abre dez vagas pela Vunesp; edital deve ser divulgado em sessenta dias

A Câmara de Aparecida 
fechou acordo com a Funda-
ção Vunesp para a realização 
do concurso, que estava pre-
visto desde o ano passado. O 
Ministério Público apontou 
irregularidades no processo 
anterior, e o então presidente, 
vereador Gú Castro (PSDB), 
decidiu cancelá-lo.

O atual presidente, Luiz 
Carlos Ferreira Júnior, o Ju-
ninho Corpo Seco (Podemos), 
anunciou na quinta-feira (2) o 
acordo para que a Fundação 
Vunesp realize o concurso. “O 
processo vai custar cerca de 
R$ 155 mil, e a previsão para 
a divulgação do edital é entre 
30 e 60 dias. Devemos assinar 
o contrato nos próximos dias”.

Andréa Moroni
Aparecida

Um dos motivos para o 
cancelamento do concurso, 
em dezembro de 2022, foi o 
apontamento do Ministério Pú-
blico de que a licitação para a 
escolha da empresa tinha sido 
de forma presencial e não ele-
trônica, como é orientado pelo 
Tribunal de Contas. “Agora não 
precisamos realizar a licitação, 
porque a contratação da Fun-
dação Vunesp é dispensada de 
licitação, de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/93”, explicou 
Juninho. 

Ao todo, a Câmara de Apa-
recida oferecerá dez vagas, 
sendo seis para preenchimento 
imediato e quatro cadastros 
reserva de pessoal para cargos 
com exigência de ensino médio 
e nível superior. As inscrições 
devem custar R$ 67,90 (ensi-
no médio) e R$ 98,80 (ensino 
superior).

Foto: Arquivo Atos

O presidente da Câmara, Juninho Corpo Seco; Legislativo de Aparecida anuncia novo concurso público, que tem orçamento de até R$ 155 mil

Prefeitos do Vale Histórico 
buscam apoio do Estado para 
construção de casas populares
Reunião da Amvale com o secretário estadual de 
Habitação é primeiro passo para elaboração de projetos

O prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), participou, na segun-
da-feira (30), de reunião 
com o secretário de Habi-
tação e Desenvolvimento 
Urbano do Estado, Marcelo 
Branco, em São Paulo. O 
encontro contou com outros 
prefeitos da região do Vale 
Histórico.

O objetivo, segundo Fon-
seca, foi iniciar tratativas 
para dar andamento a pro-
jetos de construção de mo-
radias na região. “O prefeito 
de Bananal, Willian Landim 
da Silva (Republicanos), via-
bilizou esse encontro para a 
definição de novos projetos. 

Andréa Moroni
RMVale

Nós temos que conhecer 
essa nova administração, 
saber como ela vai trabalhar 
as políticas públicas”.

Outro prefeito presente à 
reunião foi Guilherme Car-
valho (PSDB), de Silveiras, 
que levou o projeto para a 
construção de 61 casas no 
município. Carvalho tratou 
diretamente com o secre-
tário sobre o processo de 
licitação da obra.

Thales Gabriel Fonseca 
preside a Amvale (Associa-
ção de Municípios do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
entidade que substituiu o 
Codivap (Consórcio de De-
senvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba Litoral 
Norte e Mantiqueira). Se-
gundo ele, a intenção dessas 
reuniões na capital é trazer 

recursos para a região. 
“É óbvio que nós estamos 
com um novo governo, e eu 
acredito que até os cem dias 
dessa nova administração já 
teremos identificado o modo 
de trabalho dessa nova 
equipe. Acho que os bons 
projetos do governo ante-
rior devem continuar, mas 
eles também vão implantar 
seus próprios projetos”.

O prefeito acredita que a 
região consiga um bom rela-
cionamento com o Governo 
do Estado, principalmente 
com o apoio de interlocuto-
res. “Nós temos o secretário 
de Governo, Gilberto Kassab 
(PSD), que tem nos ajudado 
muito, e também o vice-go-
vernador Felício Ramuth 
(PSD), que é daqui da região 
do Vale”.

Casas do CDHU em Lorena; prefeitos da região buscam apoio estadual para construção de casas populares

Foto: Arquivo Atos
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Lorena vai pavimentar estrada e 
construir nova ponte do Taboão
Em fase de licitação, tem previsão de custo em cerca de 
R$ 4 milhões; proposta é qualificar dia a dia na zona rural

Em meio ao cronograma 
da Prefeitura de Lorena para 
obras que atendem bairros 
da zona rural, a estrada do 
Taboão vai receber pavimen-
tação e ganhará uma nova 
ponte sobre o rio. O investi-
mento pode ultrapassar os 
R$ 4 milhões.

O secretário Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Jair 
de Sales Siqueira, explicou 

Andréa Moroni
Lorena

Foto: Arquivo Atos

Câmara de Cachoeira aprova reajuste a 
servidores e gratificações geram polêmica
Proposta repõe benefício retirado de 151 cargos da Prefeitura; funcionários têm garantido aumento de 8%

Duas votações no começo 
dos trabalhos de 2023 na 
Câmara de Cachoeira Paulista 
geraram as primeiras polêmi-
cas do ano na cidade. Os vere-
adores aprovaram reajustes 
de salários para os servidores 
municipais e gratificação para 
151 cargos. A última proposta 
causou debate na Casa e ques-
tionamentos do sindicato

Foram duas sessões durante 
essa semana. Uma extraordi-
nária, realizada na segunda-
-feira (30), quando foi votado 
o projeto do Executivo, em ca-
ráter de urgência, que reajusta 
os salários dos servidores. 
A segunda, em ordinária, na 
terça-feira (31), concede grati-
ficação para grupos definidos 
de contratados.

O primeiro projeto, apro-
vado por unanimidade, prevê 
reajuste salarial de 8% para 
os servidores. Segundo o tex-
to, “... o índice foi definido de 
acordo com os encargos e 
a capacidade financeira do 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

Prefeitura de Cachoeira; projetos enviados pelo Executivo geraram debates nas primeiras sessões do ano

Município, previstos no orça-
mento anual vigente... (trecho 
do documento)”.

Para os servidores que ocu-
pam os cargos “de agente 
comunitário de saúde e agente 
de combate as endemias, será 
observada a diretriz contida 
da Emenda Constitucional 
n° 120/22, que fixou o piso 
salarial da categoria em dois 
salários mínimos vigente”. 

O segundo projeto do Exe-
cutivo previa a criação de 
Funções Gratificadas entre 
os servidores. O texto foi 
aprovado por nove votos, um 
contrário de Rogéria Lucas 
(PODE) e duas abstenções, de 
Adriana Vieira (PTB) e Thálitha 
Barboza (PT).

Segundo o vereador Felipe 
Piscina (União), o projeto tem 
como objetivo regularizar o 
pagamento de gratificações 
para funcionários de 151 
áreas da prefeitura. “Nós que-
ríamos que essa gratificação 
fosse para todos, mas a prefei-
tura só pode pagar para 151 
funções”.

O vereador explicou que nas 
gestões anteriores esse abono 

era pago de forma irregular, 
sem critério. “Esse pagamento 
chegou a ser suspenso pela 
Justiça porque o sindicato 
dos servidores denunciou, e 
agora o prefeito enviou um 
projeto para regularizar o 
pagamento”.

Sindicato – A presidente do 
Sindicato dos Servidores de 

Cachoeira Paulista, Heloísa 
Hummel, explicou que foi pre-
ciso recorrer à Justiça contra 
o pagamento das gratificações 
porque o benefício não era 
legalizado. “Não tinha critério, 
não tinha nada, era dada para 
quem a gestão quisesse”.

Pelo projeto, poderão ga-
nhar gratificação os cargos de 

diretor, coordenador, diretor 
de departamento, diretor de 
serviço, chefe de setor, asses-
sor, auxiliar de departamento. 
As gratificações variam de 
R$ 2,5 mil (diretor) a R$ 200 
(auxiliar de departamento). “O 
projeto em seu artigo 1º, pará-
grafo único, diz que o servidor 
precisa exercer sua função 

para ter direito a gratificação, 
que será somada ao salário”.

Apesar da regularização 
através de lei, Heloísa não 
acredita que haverá grandes 
mudanças. “Não que a lei 
aprovada mude alguma coisa, 
porque será o gestor de cada 
área que irá indicar os servi-
dores que irão ganhar”. 

Prefeitura – O prefeito Antô-
nio Mineiro (PMDB) explicou 
que o projeto foi enviado para 
regularizar os pagamentos 
de gratificação para algumas 
funções. “Depois que o sindi-
cato entrou com ação contra o 
pagamento das gratificações, 
a Justiça suspendeu todos 
os pagamentos. Então, esse 
projeto é para regularizar o 
pagamento”.

Segundo o prefeito, a gra-
tificação será paga para 151 
funcionários que realizam fun-
ções diferentes das que foram 
contratados. “Tem funcionário 
que entrou na prefeitura ocu-
pando uma função baixa e que 
com o tempo passou a realizar 
outros serviços, até com acú-
mulo de função. A gratificação 
é para esses servidores”.

que a obra está em fase de 
licitação. “Serão gastos cerca 
de R$ 270 mil para a cons-
trução da ponte e de R$ 3 
milhões a R$ 4 milhões para a 
pavimentação com bloquetes 
da estrada”.

A secretaria também tem 
realizado trabalhos de re-
cuperação de estradas, com 
destaque para pontos críticos 
devido à época de chuvas, de 
manutenção de pontes e de 
atendimento às várias deman-
das dos produtores rurais.

No último sábado (28), 

o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) esteve na zona rural 
vistoriando os serviços que 
vêm sendo realizados pela 
secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural para 
levar maior qualidade de vida, 
segurança e outros benefícios 
para a população do local.

Acompanhado do secretário 
Jair Siqueira e do assessor 
de Desenvolvimento Rural, 
Olécio Peres, o prefeito esteve 
nos bairros Serro Alto, Pinhal 
Novo, Sertão Velho, Taboão 
e Sapé.

Foto: Reprodução PML

Prefeito visita zona rural de Lorena; investimento na estrada do Taboão deve ultrapassar R$ 4 milhões

RMVale fortalece campanha de vacinação contra a meningite C

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) iniciou, neste 
mês, o processo de fortale-
cimento da campanha de 
vacinação contra a menin-
gite C. O público-alvo são 
profissionais e estudantes da 
área da saúde, assim como 

Bruna Silva
RMVale

adolescentes. 
De acordo com os especia-

listas, a meningite C possui 
sinais semelhantes aos de 
uma gripe comum, fazendo 
com que o diagnóstico seja 
mais difícil. Por isso, é es-
sencial que cidadão esteja 
atento aos sintomas como 
rigidez na nuca, febre alta, 
dor de cabeça, manchas na 
pele, confusão mental, dor de 
garganta, vômitos e náuseas; 

além de cansaço, irritação e 
falta de apetite. O meio mais 
eficaz para prevenção contra 
doença é a vacinação, que 
pode ser administrada a par-
tir dos três meses de idade. 

Em Pindamonhangaba, a 
vacinação é feita diariamen-
te em todas as unidades de 
saúde até 28 de fevereiro ou 
enquanto durar o estoque 
municipal. A responsabili-
dade sobre a quantidade 

de vacinas e a definição do 
público é do Ministério da 
Saúde e da secretaria Estadu-
al de Saúde. A expectativa é 
que trabalhadores da saúde 
e adolescentes entre 15 e 
19 anos sejam imunizados. 
É necessário apresentar RG, 
CPF e carteira de vacinação. 

Ainda nesta semana, Gua-
ratinguetá ampliou o público 
buscando imunizar também 
os adolescentes do município, 

pois, de acordo com a Prefei-
tura, “são os principais res-
ponsáveis pela manutenção 
da circulação da doença na 
comunidade”. O imunizante 
também está disponível para 
crianças a partir dos três 
meses, com reforço de um 
ano, e outro reforço entre 
11 e 14 anos. Aqueles que 
não foram vacinados, assim 
como que estão com esquema 
incompleto, entre 1 e 10 anos 

de idade, podem buscar a uni-
dade de saúde mais próxima 
para avaliação e vacinação.

No Litoral Norte, as UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) 
de Caraguatatuba estão dis-
poníveis, das 8h às 16h30, 
para atualização da carteira 
vacinal. É preciso levar docu-
mento com foto. As unidades 
aptas para a imunização 
podem ser conferidas no site 
caraguatatuba.sp.gov.br.
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Consumo de água sem os devidos 
tratamentos pode prejudicar a saúde
Águas Piquete alerta a população sobre ingestão de água sem tratamento

Água de bicas ou fontes 
provenientes das nascentes, 
muitas vezes são consumidas 
pela população, porém, não 
são potáveis e não devem ser 
usadas para cozinhar e muito 
menos beber.

A qualidade da água sem 
tratamento não possui qual-
quer controle e não passa por 
nenhum tipo de processo e 
análise, por isso a empresa de 
abastecimento, Águas Piquete, 

alerta a população sobre os 
riscos que esse consumo pode 
trazer para a saúde.

“Apesar da água da bica ter 
a aparência límpida, existe uma 
grande probabilidade de estar 
contaminada com bactérias ou 
coliformes, e ao ser ingerida, 
pode causar diversas doenças. 
Já a água que chega pelas 
torneiras de casa, distribuída 
pela Águas Piquete pelo pro-
cesso de tratamento e após são 
feitas análises que garantem o 
padrão de potabilidade para o 
consumo” explica a diretora 

operacional, Mirian Guillen.
Uma das principais causas 

do comprometimento da água 
das fontes está associada à 
disposição dos lixos no solo e 
aos esgotos clandestinos que 
contaminam o lençol freático. 
Por isso, é importante que o 
consumidor esteja consciente 
sobre a procedência da água 
que está ingerindo. Neste caso, 
solicitar a ligação da água no 
imóvel pelas redes de abasteci-
mento garante mais qualidade 
e segurança.

Em Piquete, para realizar a 
solicitação de ligação de água 
ao seu imóvel, o consumidor 

pode entrar em contato com 
a Águas Piquete, pelo canal  
0800 2020120 ou pelo what-
sapp 11 99809-4959. 

Sobre a Águas Piquete - Por 
meio de concessão plena com 
validade de 30 anos, a Águas 
Piquete assumiu os serviços 
de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no mu-
nicípio de Piquete-SP em 2010. 
A empresa atende a cerca de 
13 mil pessoas, e tem como 
objetivo universalizar o acesso 
da população à água de quali-
dade e à coleta e tratamento de 
esgoto. Desde 2017, faz parte 
da Iguá Saneamento. 

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 68/2022 – PROCESSO Nº 620/2022
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de Veículo novo, (zero Km), Tipo Furgão, adaptado para Ambulância 
tipo A - Simples Remoção, conforme emenda parlamentar, PROCESSO Nº 
10872.126000/1220-01.
O Município de Lorena/SP torna público o INDEFERIMENTO da Impugnação apresentada 
pela empresa J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA no processo de licitação 
supramencionado conforme resposta do setor técnico que se encontra em anexo ao site 
da Prefeitura Municipal de Lorena.
A sessão será mantida com a data do dia 06 de fevereiro de 2023. O processo licitatório 
permanece à disposição para vistas dos interessados na sede 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, ramal 3041 ou 
3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO- Contrato nº 22/2023 – Dispensa Processo n.º 14/23 – SUP; 
10176/2022 – GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição de conjunto 
esportivo de camisa e calção para Atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de 
Lorena, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato, no projeto 
básico e na proposta. Prazo: 03 MESES. CONTRATADA: LUIS CARLOS DOS SANTOS 
FILHO APARECIDA - EPP - CNPJ Nº: 03.474.759/0001-02.
Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 27/2023 – Dispensa Processo n.º 20/23 – SUP; 666/2023 – GPRO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Consiste na prestação 
de serviço de resgate de animais em situação de risco (cães e gatos, adultos e filhotes), 
que será prestado nas condições estabelecidas no contrato e na proposta. Prazo: 02 
MESES. CONTRATADA: SUELY C. P. DANIEL & CIA LTDA - CNPJ Nº: 07.401.480/0001-41
Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 14.960,00 (quatorze mil, novecentos e sessenta 
reais)
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2023

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 21/2023-SUP; 379/2023-GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação da empresa 
DROGARIA UCHOAS II LTDA, localizada na Praça Dr. Arnolfo de 
Azevedo, nº 113, Centro, Lorena/SP, CEP: 12600-210, endereço 
eletrônico: w.uchoas@terra.com.br, telefone: (12) 3153-1010, inscrita 
no CNPJ nº 09.238.758/0001-37, cujo objeto consiste na compra 
de medicamento (Canabidiol 200 mg/ml) referente ao mandado 
judicial, processo n.º 1004457-64.2020.8.26.0323 – Impetrante: Artur 
Valentim Correa.
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2023.

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 20/2023-SUP; 666/2023-GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
SUELY C. P. DANIEL & CIA LTDA, localizado na Av. São Pedro, n.º 
137, bairro Olaria, Lorena/SP, CEP 12.607-000, endereço eletrônico: 
prisciladaniel1820@gmail.com, telefone (12) 3301-4728 / 9 8287-
0035, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.401.480/0001-41, 
cujo objeto consiste na prestação de serviço de resgate de animais 
em situação de risco (cães e gatos, adultos e filhotes), que será 
prestado nas condições estabelecidas no contrato e na proposta.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2023

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 14/2023-SUP; 10176/2022-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da empresa LUIS 
CARLOS DOS SANTOS FILHO APARECIDA - EPP, localizada na Rua Anchieta, n.º 162, 
Centro, Aparecida/SP, CEP 12.570-000, endereço eletrônico: celsosports@uol.com.br, 
telefone: (12) 3105-3618, inscrita no CNPJ sob o nº 03.474.759/0001-02, inscrição estadual 
174.078.096.111, cujo objeto consiste na aquisição de conjunto esportivo de camisa e 
calção para Atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Lorena, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no contrato, no projeto básico e na proposta.
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2023

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 68/2022  PROCESSO Nº 620/2022
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto: Aquisição de Veículo novo, (zero Km), Tipo Furgão, adaptado para Ambulância 
tipo A - Simples Remoção, conforme emenda parlamentar, PROCESSO Nº 
10872.126000/1220-01.
O Município de Lorena/SP torna público o INDEFERIMENTO da Impugnação apresentada 
pela empresa J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA no processo de licitação 
supramencionado conforme resposta do setor técnico que se encontra em anexo ao site 
da Prefeitura Municipal de Lorena.
A sessão será mantida com a data do dia 06 de fevereiro de 2022. O processo licitatório 
permanece à disposição para vistas dos interessados na sede 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, ramal 3041 ou 
3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2023.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 020/2023 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SEIXO 
ROLADO BRUTO/PEDREGULHO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Abertura: 06/02/2023 – Sessão Pública: 16/02/2023 – 9:00h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelos sites 
www.cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da data 
de abertura.  
 

Cruzeiro, 03 de fevereiro de 2023. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2023.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 018/2023 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COFFEE 
BREAK E DE KITS LANCHES PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Abertura: 06/02/2023 – Sessão Pública: 16/02/2023 – 09:30h. 
 

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

Cruzeiro, 03 de fevereiro de 2023. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
REABERTURA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 16131/2022 
 

OBJETO “Outorga de Permissão de Uso de Espaço Público para 
exploração comercial, a título oneroso, de 1 (um) quiosque 
localizado na Praça Dr. Antero Neves Arantes, neste Município, com 
a atribuição de encargos relacionados à gestão comercial, incluindo 
a comercialização no local e a manutenção dos estabelecimentos, 
para atendimento das necessidades e conveniências de consumo 
dos interessados” 
 

Reabertura: 03/02/2023– Sessão Pública: 23/02/2023 – 09:30h. 
 

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

 

Cruzeiro, 03 de fevereiro de 2023. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

Com as sete cidades mais 
violentas, RMVale avança em 
sistema integrado de câmeras
Agemvale prepara edital do “Cinturão Eletrônico”; projeto é aposta antiga

Área mais violenta do inte-
rior do estado há quase duas 
décadas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) pode 
estar perto de passar a contar 
com um sistema integrado de 
câmeras de segurança. Antiga 
promessa estadual, a implan-
tação do “cinturão eletrônico” 
deverá ser iniciada em breve. 

Durante entrevista na se-
gunda-feira (30) ao podcast 
do portal de notícias SP RIO+, 
o diretor-executivo da Agem-
vale (Agência Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte), Sergio Francisco 
Theodoro, afirmou que a 
autarquia estadual lançará 
nos próximos dias o edital 
para a contratação da em-
presa que será responsável 
pela instalação das câmeras e 
pelo sistema de fornecimento 
de imagens. Ele explicou que 
o contrato que será firmado 
com a vencedora do certame 
não consistirá na aquisição 
de câmeras, mas sim na con-
cessão de “imagens-hora”. 
Dessa maneira, caso o equi-
pamento deixe de registrar 
as movimentações, seja por 
problema técnico ou destrui-
ção, a Agemvale não pagará 
por este período.

Apesar de não mencionar 
a data específica em que 

Da Redação
RMVale

deverá ocorrer a abertura 
do processo licitatório, The-
odoro informou que já está 
disponível no Fundovale 
(Fundo de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) um recurso estadual 
de cerca de R$ 4 milhões 
para a viabilização da ação 
de segurança. 

O diretor-executivo expli-
cou que num primeiro mo-
mento o “cinturão eletrônico” 
contemplará apenas os 17 
municípios que integram as 
regiões do Vale da Fé e do 
Vale Histórico. A primeira 
é formada pelas cidades 
de Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Gua-
ratinguetá, Lorena, Piquete, 
Potim e Roseira. A outra é 
composta por Arapeí, Areias, 
Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, 
Queluz, São José do Barreiro 
e Silveiras. 

Segundo o representante 
estadual, nessa primeira fase 
serão instaladas cerca de cem 
câmeras, que funcionarão 24 
horas por dia e possuirão 
sistema de leitura de placas 
de veículos, nos trechos de 
entrada e saída dos muni-
cípios. Theodoro afirmou 
que essas duas áreas serão 
as primeiras contempladas 
devido aos seus preocupantes 
índices de violência. 

A implantação do “cintu-
rão eletrônico” é aguardada 
pelas famílias da RMVale há 

mais de cinco anos. No pri-
meiro semestre de 2017, a 
gestão do então governador 
Geraldo Alckmin (PSB), que 
previa o investimento de 
R$50 milhões na instalação 
de 2,9 mil câmeras, chegou a 
implantar os equipamentos 
nos trechos de entrada e 
saída de Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, São José dos 
Campos e Taubaté. Porém, a 
ampliação do sistema para 
os demais municípios, ini-
cialmente prevista para o 
segundo semestre de 2017, 
não saiu do papel.

O sistema integrado de 
videomonitoramento é con-
siderado por especialistas 
em Segurança Pública como 
uma alternativa para tentar 
frear a violência na RMVale, 
que no ano passado teve 378 
moradores assassinados.

Um levantamento divulga-
do na terça-feira (31) pelo 
jornal OVale, de São José 
dos Campos, apontou que a 
região tem as sete cidades 
do estado com a maior taxa 
de vítimas de homicídio por 
cem mil habitantes, são elas 
Cruzeiro (39,81), Lorena 
(36,86), Ubatuba (28,01), 
Caraguatatuba (25,91), Caça-
pava (25,06), Guaratinguetá 
(17,34) e Pindamonhangaba 
(16,22).

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio na 
última terça-feira, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 

Fonseca (PSD), revelou sua 
expectativa de que a região 
receba o apoio da nova ges-
tão estadual, comandada 
pelo governador Tarcísio de 
Freitas (Republicanos), para 
avanços na área da Seguran-
ça. “O Deinter (Departamento 
de Polícia Judiciária de São 
Paulo Interior) me informou 
que o Vale Histórico e o Vale 
da Fé receberão uma atenção 
especial por parte da secre-
taria de Segurança Pública. 
Aguardamos ansiosamente 
o ‘cinturão eletrônico’, que 
segundo a Agemvale, terá 
o seu processo licitatório 
aberto em breve. Esse sistema 
integrado auxiliará conside-
ravelmente a atuação das 
polícias Civil e Militar e das 
Guardas Civis Municipais, 
contribuindo para a prisão 
de criminosos e consequente-
mente a redução dos índices 
de violência”.

Estado – O Jornal Atos so-
licitou ao Governo do Estado 
mais informações sobre o 
projeto do “cinturão eletrô-
nico” e a previsão para sua 
implantação, porém a nota 
oficial emitida pela secretaria 
de Segurança Pública não 
respondeu aos questiona-
mentos. Em contrapartida, a 
nota ressaltou que a Polícia 
Militar vem intensificando o 
patrulhamento pela região 
e, assim como a Polícia Civil, 
promovendo diversas opera-
ções e prisões na área.

Da Redação
Piquete
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PM mata cunhado em Pinda e outro ataca ex-esposa em Guará

A Justiça ordenou na se-
gunda-feira (31) a soltura de 
um policial militar que matou 
o cunhado após discussão 
no último fim de semana, 
em Pindamonhangaba. Em 
Guaratinguetá, outro PM foi 
preso, acusado de agressão à 
ex-mulher.

No caso registrado em Pin-
damonhangaba, o servidor 
público, que alega ter agido 
em legítima defesa, deverá 
permanecer em liberdade du-
rante a fase inicial de apuração 
do caso.

Da Redação
Pindamonhangaba

De acordo com o Tribunal 
de Justiça, o policial, que per-
tence ao Baep (Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia), foi 
solto após passar por uma au-
diência de custódia. Segundo 
o órgão, a decisão levou em 
conta o fato de que o homem 
de 36 anos não oferece riscos 
à sociedade e não possui meios 
para interferir no processo de 
investigação do caso.

O PM foi preso no fim da 
manhã do domingo (29) ins-
tantes depois de executar a 
tiros o cunhado, que tinha 42 
anos e que seria usuário de 
drogas. O crime aconteceu na 
casa da família, à rua Francisco 
de Oliveira Penteado, no bairro 

Jardim Resende. De acordo 
com boletim de ocorrência, a 
vítima foi baleada no rosto e 
nas costas após tentar agredir 
a irmã, esposa do PM. O caso 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Agressão – O outro caso 
envolvendo um policial militar 
nesta semana foi registrado 
em Guaratinguetá. O PM, de 
47 anos, foi preso na tarde da 
segunda-feira (30), acusado 
de agredir e ameaçar sua 
ex-esposa de morte.

Nas primeiras investiga-
ções, a Polícia Civil descobriu 
que a vítima, de 43 anos, já 
tinha medida protetiva, so-
licitada em dezembro, após 
termino do casamento, em 
setembro do ano passado. O 
policial não havia aceitado 
o fim do relacionamento e 
chegou a fazer ameaças à 
ex-esposa.

O agressor, além da vítima, 
já havia ameaçado o atual 
companheiro da ex-mulher 
e até mesmo ameaçado de 
cometer suicídio.

Foto: Reprodução Defesa Civil

Defesa Civil e IPA vistoriam estrada do Gomeral 
depois de danos causados por chuvas em Guará
Engenheiros devem emitir relatórios; dois quilômetros da via foram afetados e passam por análise

Guaratinguetá recebeu, no 
último dia 28, membros da 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo e do IPA (Instituto de 
Pesquisa Ambiental) para 
vistoria da estrada do Gomeral 
após danos causados pelas 
chuvas constantes e volumo-
sas dos últimos dias. A ação 
tenta reduzir os estragos e 
fazer um trabalho de visto-
ria para acompanhar novos 
riscos.

Pelo lado estadual, esteve 
no município o coordenador 
regional da Defesa Civil, Wa-
nder Firmino, e pelo IPA, os 
engenheiros, Eduardo de An-
drade, Vital Assano e Gilberto 
da Silva. Membros da Defesa 
Civil de Guaratinguetá e das 
secretarias municipais de 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Segurança e Mobilidade Ur-
bana e Planejamento também 
estiveram no local.

Entre os dias 23 e 24 da 
janeiro a região do bairro 
do Gomeral foi atingida por 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Vistoria na estrada do Gomeral, em Guará; relatórios sobre a situação devem ser enviados nos próximos dias

fortes chuvas, o que resultou 
em aproximadamente dois 
quilômetros de extensão da 
estrada sendo arrastados, 
causando interdição em toda 
estrada. De acordo com o 
diretor da Defesa Civil de Gua-
ratinguetá, Crysantho Ferreira, 
com o dano na estrada, foi 
necessário o auxílio do Esta-
do. “A partir disso, existe um 
canal de Defesa Civil em que 
fazemos esse apontamento 
documental, preenchendo, 
em um procedimento técni-
co, burocrático, direto com 
a Defesa em São Paulo, onde 
apresentamos uma documen-
tação, que entre outras coisas, 
o Município assume que não 
(possui) condição técnica, 
material e financeira para este 
trabalho”, detalhou.

Sobre a situação atual da 
estrada do Gomeral, passado 
o final de semana da vistoria, 
segundo informações da De-
fesa Civil de Guaratinguetá, 
apenas um trecho que vai em 
direção a pontos de referência 
do bairro, como uma trutaria 
da região, é trafegável, com a 
indicação de utilizar o trecho 

em períodos sem chuva e com 
modelos de veículos 4x4.

Dos dois quilômetros mais 
críticos, uma parte é transi-
tável com carros específicos, 
e o restante apenas a pé. “A 
estrada não tem condições 
de trafegabilidade. Estavam 
descendo motos, bicicletas e 
pedestres, mas muito pouco. 
Não é recomendado por conta 
da precariedade da estrada, e 
se voltarem as chuvas, que é o 
que está previsto, vai ficar mui-
to difícil de passar, inclusive a 
pé”, frisou Ferreira.

Os engenheiros especializa-
dos em geologia do IPA devem 
produzir já nos próximos dias 
relatórios técnicos sobre a 
vistoria no local. Nos estudos 
enviados ao Município serão 
recomendadas ações às equi-
pes da cidade para o início da 
etapa de ações corretivas.

Após a ação no Gomeral, as 
equipes da Defesa Civil e do IPA 
visitaram o polder do Ribeirão 
de Guaratinguetá, ainda na 
área urbana, para realizarem 
uma avaliação técnica próximo 
aos bairros Jardim Rony, Par-
que das Árvores e Residencial 

Nino. A área já apresentava um 
início de processo de erosão, 
que evoluiu em decorrência 
das chuvas do último dia 24. 
Relatórios sobre esta vistoria 

também serão produzidos 
pelos técnicos.

Ainda de acordo com Fer-
reira, a vistoria em outros 
locais da cidade é intensificada 

dentro da “Operação Verão” da 
Defesa Civil, em pontos de risco 
e margens de rio nas regiões do 
Sucupira, Tamandaré, Alto das 
Almas e Serra Pelada.

Ubatuba inicia modernização de acesso à Praia da Fortaleza
Com apoio estadual, melhorias contam com investimento de R$ 9 milhões; ação tenta impulsionar turistas no bairro

Após receber um recurso 
estadual de R$ 9 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
iniciou, na terça-feira (31), 
as obras de pavimentação 
e modernização do sistema 
de drenagem da estrada 
de acesso ao bairro Forta-
leza, que abriga diversos 
atrativos naturais. Além de 
garantir mais segurança aos 
turistas que trafegam pelo 
trecho, a ação busca evitar 
que moradores continuem 
sofrendo com alagamentos.

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou nota informando 
que foi dado o pontapé ini-
cial do serviço de melhorias 
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da estrada Vereador José 
Alves Barreto, popularmen-
te conhecida como Estrada 
da Fortaleza, que liga a 
rodovia SP-55 à tradicional 
Praia da Fortaleza. Viabili-
zada através do programa 
estadual Novas Estradas 
Vicinais, no qual Ubatuba 
foi contemplada em 14 de 
novembro do ano passado, 
a obra garantirá o asfalta-
mento de 6,95 quilômetros 
da via, implantação de um 
novo sistema de drenagem 
e instalação de placas de 
sinalização e obstáculos de 
trânsito.

A expectativa é que a 
melhoria das condições 
de trafegabilidade pela 
Estrada da Fortaleza atraia 
um número ainda maior de 

turistas ao bairro, que conta 
com uma praia de águas 
tranquilas com quiosques, 
trilhas, piscinas naturais, 
hotéis, pousadas e pontos 
para passeios de barco. 

Além de revelar que a 
previsão é de que a obra 
seja concluída em até oito 
meses, a prefeita de Uba-
tuba, Flavia Pascoal (PL), 
comemorou o início da 
adequação da via. “Estou 
extremamente feliz por essa 
obra em uma estrada tão 
importante do nosso muni-
cípio, de uma comunidade 
tradicional, um santuário 
ecológico. Este é mais um 
sonho que estamos concre-
tizando para Ubatuba, por 
meio do apoio do Governo 
do Estado”.

Foto: Divulgação PMU

Obra de pavimentação na Estrada da Fortaleza, em Ubatuba; 6,95 quilômetros da via serão asfaltados

Foto: Arquivo Atos

Viatura da Polícia Militar; policiais da região são acusados por crimes de violência nos últimos dias

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

OBJETO: “

”

– –
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Posto de Saúde do Campinho, em 
Lorena, volta a atender na quarta
Local estava fechado desde 16 de dezembro; Prefeitura revela 
que o atendimento estava sendo feito na ESF da Ponte Nova

Moradores do Campinho 
questionaram a Prefeitura de 
Lorena sobre o funcionamento 
do Posto de Saúde do bairro, 
que está fechado desde o dia 
16 de dezembro de 2022. 
O local abre a cada 15 dias, 
com presença de uma médica 
e agentes comunitários de 
saúde.

De acordo com o secretário 
de Saúde, Adailton José Pinto, o 

Andréa Moroni
Lorena

PS do Campinho é uma exten-
são da ESF (Estratégia da Saúde 
da Família) da Ponte Nova. 
“No Campinho, a demanda é 
pequena para o posto ficar 
aberto todos os dias com uma 
equipe. Por isso, atendemos lá 
a cada 15 dias. Nos intervalos, 
os moradores podem ir a ESF 
da Ponte Nova, que tem os 
prontuários médicos de todos 
os moradores”.

Adailton explicou que o 
posto do Campinho está fe-
chado desde 16 de dezembro 
devido ao recesso de final de 

ano e as férias da médica, que 
presta atendimento no local. 
“Mas nesse período fechado, 
os agentes comunitários de 
saúde continuaram visitando 
as famílias cadastradas”.

A previsão de retorno do 
atendimento no PS do Campi-
nho é a próxima quarta-feira, 
dia 8. “A cada 15 dias, na quar-
ta-feira, o posto fica aberto. 
Nessa próxima quarta-feira 
vamos voltar a abrir o posto, 
inclusive, eu estarei lá para 
tirar qualquer dúvida da po-
pulação”, destacou o secretário.

Foto: Reprodução

Posto de Saúde do bairro da Ponte Nova, que recebe demanda de pacientes atendidos no Campinho

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS

Foto: Beatriz Bedendo

Romaria de Homens no Santuário é primeira 
aposta para economia de Aparecida no ano 
Comerciantes e hoteleiros da capital católica estão otimistas para receber devotos neste mês, mesmo 
sem projeção de movimento da Basílica; em 2020 foram mais de 84 mil participantes no evento

Após dois anos afetado 
pelas regras do período de 
pandemia do Covid-19, o 
Santuário Nacional de Apare-
cida terá seu primeiro grande 
evento no ano de 2023. A 
Igreja organiza a 15ª Romaria 
do Terço dos Homens, que 
será realizada entre os dias 10 
e 12. Fora dos muros da Basí-
lica, a cidade se prepara para 
receber milhares de romeiros, 
aumentando a expectativa no 
comércio.

O evento tem ganho desta-
que nos últimos anos. Antes 
da pandemia, em 2020, o 
Santuário Nacional chegou 
a acolher 85 mil devotos de 
todo o país. Com a paralisação 
devido a limitação com o novo 
coronavírus, as duas últimas 
edições foram prejudicadas.

Em 2021, o encontro foi 
realizado de forma virtual. 
No ano seguinte, o evento 
seguiu protocolos sanitários 
e com número reduzido de 
peregrinos, já neste ano, a 
expectativa para os comer-
ciantes e hoteleiros é alta.

Beatriz Bedendo
Aparecida

Movimentação de homens no comércio da região central de Aparecida; setores esperam por crescimento durante o Terço dos Homens

Segundo a presidente da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Aparecida, Paloma 
Magalhães, o 15º Terço dos 
Homens é aposta para alavan-
car o movimento. “Com a Ro-
maria do Terço dos Homens, 
esperamos que o movimento 
não seja tão fraco no mês 
de fevereiro. Ficamos prati-

camente dois anos sem por 
conta da pandemia”, lembrou.

Para a rede hoteleira da 
região, a ideia também é obter 
aumento na romaria, mas o vi-
ce-presidente do Sinhores (Sin-
dicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares Aparecida e 
Vale Histórico), Valdecir Henri-
que, lembrou que é importante 

estar otimista, mas é preciso 
ser realista. “A gente não tem 
uma expectativa concreta 
porque nós usamos os dados 
do Santuário e eles não vêm 
fazendo estatísticas desde 
2020. Esperamos uns 60% da 
última estimativa”.

Neste ano, comerciantes e 
hoteleiros não contam com 

a estimativa realizada pelo 
Santuário. O dado de projeção 
não tem sido divulgado desde 
2020 (ano em que a pandemia 
foi estabelecida).

Valdecir Henrique revelou 
que não ter esses dados atra-
palha “porque a gente fica sem 
um norte, a gente se prepara 
sempre para o melhor, mas 

quantos? A gente não tem um 
número oficial para se emba-
sar”, avaliou.

Para a lojista Maria Lina, a 
expectativa continua alta mes-
mo sem a estimativa realizada 
pelo Santuário. “Com a previ-
são, ficamos mais preparados, 
mas a expectativa é boa. Afinal, 
é o primeiro Terço dos Homens 
sem restrição”, exaltou.

Fé – O Terço dos Homens é 
um movimento de grupo de 
homens que se reúnem para 
orações em paróquias e co-
munidades da Igreja Católica 
de todo o Brasil. A Romaria foi 
iniciada em 2009 por meio da 
iniciativa do coordenador de 
um grupo de Terço da Cida-
de de Campestre, em Minas 
Gerais. No primeiro ano de 
encontro foram seiscentos ho-
mens reunidos em Aparecida. 
Desde 2014, a cidade recebe 
mais de 34 mil devotos para 
o movimento do Terço dos 
Homens. Somente em 2020 
foram 84 mil peregrinos.

As atividades do evento in-
cluem uma procissão luminosa, 
vigília na Capela do Santíssimo, 
missa campal, Consagração 
à Nossa Senhora Aparecida e 
shows musicais.


