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Comissões analisam proposta encaminhada com expectativa de votação para ainda este ano
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Aparecida estuda isenção para 
deficientes e idosos no Zona Azul

Vagas de zona azul, no Centro de Aparecida; vereadores analisam projeto com pedido de isenção da cobrança para deficientes e idosos

A Câmara de Aparecida 
analisa pelos próximos três 
meses um projeto de autoria 
do vereador Carlos Alexandre 
Rangel, o Xande (PSD), que 
pede isenção da cobrança 
da zona azul para idosos e 
deficientes. O projeto solicita 
gratuidade para as primeiras 
duas horas do estacionamento 
rotativo. 

O documento tramita para 
análise das comissões de Fi-
nanças, Justiça e Redação. 
Protocolado em julho, somente 
na última semana a proposta 
foi encaminhada às comissões 
para análise, com expectativa 
de que seja votada nas últimas 
sessões do ano.

De acordo com o parlamen-
tar, foi feito um estudo de via-
bilidade antes da apresentação. 
“O projeto é constitucional. Já 
existe em diversas cidades. Nós 
ficamos quatro meses estudan-
do essa possibilidade, fizemos 
visitas técnicas a cidades que 
contam com projetos pareci-
dos”, afirmou o vereador, em 
entrevista ao Jornal Atos.

Questionado sobre o fun-
cionamento da ação, caso o 

Rafael Rodrigues
Aparecida

projeto seja aprovado, Xande 
respondeu que na proposta 
não foi pedida criação de no-
vas vagas do estacionamento 
rotativo.  “Nosso objetivo não é 
causar abuso ou prejuízo para 
a concessionária que presta o 
serviço, mas fazer valer a lei. 
O projeto não pede criação 
de mais vagas, são as vagas 
existentes no município. Não 
vejo prejuízo para a empresa”.

Zona azul – O sistema de 
estacionamento rotativo foi 
implantado em Aparecida em 
19 de fevereiro deste ano, após 
muitas polêmicas e imbróglios 
judiciais que atrasaram o 
início do serviço. Atualmente 
os valores cobrados oscilam 
entre R$0,50 e R$ 2, para 15 
minutos e uma hora, respec-
tivamente. As vagas foram 
demarcadas nas áreas de 
principal movimentação, na 
região central.

A falta de funcionários da 
prestadora de serviço foi alvo 
de críticas em maio, quan-
do dezenas de motoristas se 
queixaram da dificuldade de 
encontrar os agentes da em-
presa para comprar os bilhetes 
do estacionamento rotativo. 
Após as queixas, o problema 
foi solucionado.

Envolvidos em tentativa de 
roubo a banco em Pinda é 
identificada pela Polícia
Um dos criminosos estava no Vila São Benedito; assalto 
frustrado em Moreira César deixou um morto e feridos

Da Redação 
Pindamonhangaba

Após seis dias de investiga-
ção, a Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba prendeu na tarde 
da última quarta-feira um 
jovem de 27 anos acusado de 
participar do assalto a banco 
que terminou com um morto 
e três baleados no início do 
mês, no Centro do distrito de 
Moreira César. Além da prisão, 
os policiais identificaram outro 
homem envolvido na ação. 

De acordo com a Polícia 
Civil, os dois criminosos, que 
são naturais de Piquete, foram 
identificados após depoimento 
de testemunhas e a análise 
dos arquivos do sistema de 
câmeras de segurança da 
agência do Banco Bradesco, 
alvo da quadrilha na manhã A delegacia pública de Pinda, para onde foram levados presos envolvidos em assalto em Moreira César
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do último dia 6. O assaltante 
preso foi localizado na casa de 
sua namorada, no bairro Vila 
São Benedito. 

No dia do crime, a agência 
foi invadida por três homens 
armados, por volta das 11h.

Percebendo a entrada dos 
assaltantes, dois seguranças 
tentaram evitar a ação. Duran-
te uma intensa troca de tiros, 
além da dupla de funcionários, 
foram alvejados um cliente e 
um criminoso. Na sequência, a 
quadrilha fugiu em um carro 
roubado.

No dia seguinte, foi localiza-
do o corpo do assaltante que 
havia sido baleado. O cadáver, 

que apresentava três perfu-
rações, foi abandonado pelos 
comparsas em um porto de 
areia na divisa entre Moreira 
Cesár e Pindamonhangaba. 

Enquanto um dos seguran-
ças segue internado em estado 
grave, com uma perfuração no 
abdômen, as outras duas víti-
mas tiveram alta, já que foram 
atingidas de raspão.

De acordo com a Polícia 
Civil de Pindamonhangaba, 
são realizadas diversas buscas 
pelo município, na tentativa 
de localizar o último homem 
envolvido no crime.  A Polícia 
Civil de Piquete também con-
tribui no trabalho.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Arapei tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 15/09/2018 às 21h51 até 16/09/2018 às 00h10. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Prefeitura de Pinda cria setor do transporte 
da Saúde com investimento de R$ 240 mil
Prédio centraliza agendamento de viagens para pacientes; Município reforça frota pasra ampliar atendimento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para agilizar o transporte 
de pacientes que realizam 
tratamentos médicos em ou-
tros municípios, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba inau-
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Veículos da secretaria de Saúde em Pinda; setor passa a contar com sede própria para atender demanda de transporte de passageiros

gurou, na última semana, o 
prédio que centralizará o 
agendamento das viagens e 
reunirá a frota municipal de 
saúde. Além da construção 
do novo espaço, que contou 
com um investimento muni-
cipal de R$ 240 mil, o setor 

recebeu o reforço de mais 12 
veículos alugados.

Com a participação do 
prefeito Isael Domingues 
(PR) e diversas autoridades 
municipais, a cerimônia de 
inauguração da sede do setor 
de Transporte da Saúde foi 
acompanhada por familiares 
do ex-servidor municipal 
Marcelo dos Santos, que 
dá nome ao novo espaço. 
Falecido em 2015, o moto-
rista foi escolhido para ser 
homenageado através de 
uma enquete realizada entre 
os funcionários municipais 
de Saúde. 

A secretária de Saúde e 
Assistência Social, Valéria 
dos Santos, explicou que 
além de reunir a frota da 
pasta, o prédio abrigará o 
setor administrativo respon-
sável pela organização dos 
trâmites burocráticos para 
o transporte de moradores 
que realizam tratamentos 
médicos em outras cidades.  

Localizada na região cen-
tral do município, a unidade 
conta com uma área de 
cerca de 800 m². Além de 
um espaço de convivência 
para os motoristas, o interior 
do prédio possui salas de 
agendamento para pacien-
tes, recepção e banheiros 

com acessibilidade para 
portadores de necessidades 
especiais. Já na parte exter-
na, há um estacionamento 
coberto com quarenta vagas 
e um descoberto com capa-
cidade para outros trinta 
carros. “Através deste espaço 
amplo e moderno teremos 
condições de integrar os ser-
viços de agendamento e de 
operacionalização. Isto trará 
diversos benefícios como 
a otimização e uma maior 
agilidade no atendimento 
aos pacientes. A média diária 
de moradores transportados 
é de 150, mas acreditamos 
que este número continuará 
crescendo”, afirmou Valéria. 

Os moradores interessados 
em contarem com o serviço 
devem se dirigir ao setor de 
agendamento, onde apre-
sentarão documentos e a 
solicitação médica.  

Reforço – A Prefeitura 
revelou na última semana 
que investirá mensalmente 
R$ 23 mil no aluguel de mais 
12 carros que transportarão 
os pacientes que realizam 
tratamentos em diversos 
hospitais do estado.

A proposta é reforçar e 
renovar a frota municipal 
da Saúde, que conta com 72 
veículos.

Com fim da Zona Azul, flanelinhas 
voltam às ruas de Guaratinguetá
Prefeitura deve intensificar fiscalização após rescisão de contrato do serviço

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A rescisão contratual, feita 
pela Prefeitura de Guaratin-
guetá, que colocou fim ao 
estacionamento rotativo no 
município, acendeu uma pre-
ocupação antiga dos moto-
ristas: a ação de flanelinhas. 
O fim do contrato ainda não 
completou duas semanas, 
mas as vias, antes pouco 
esvaziadas pela cobrança da 
zona azul, hoje têm mais car-
ros estacionados. O Executivo 
confirmou que a fiscalização 
para conter a prática será 
ampliada. 

Suspenso desde 3 de se-
tembro, o estacionamento 
rotativo tinha começado em 
agosto de 2015. O contrato 
era válido por dez anos, e 
o objetivo do retorno da 
cobrança pelas vagas era 
dar mais rotatividade aos 
condutores que trafegam 
pelas principais ruas e ave-
nidas do município. Antes 
da implantação da zona azul, 
era comum se deparar com 
flanelinhas, em especial nas 
ruas do Centro.

Após o começo da cobran-
ça, os flanelinhas deixaram 
a região coberta pelas vagas 
rotativas e migraram para 
outros pontos da cidade. 
Em junho do ano passado o 
Jornal Atos publicou reporta-
gem denunciando ação e até 
ameaças dos guardadores, na 
praça Brito Broca, próxima 
ao posto do Poupatempo. A 
pauta virou requerimento na 

Câmara e o documento che-
gou as polícias Civil e Militar.

Com a rescisão do contra-
to entre a Prefeitura e a AC 
Park, empresa que gerencia-
va a zona azul, o temor é que 
a prática dos guardadores 
volte a ser rotina. “Era mais 
prático, porque havia uma 
rotatividade, sem contar que 
não haviam mais flanelinhas 
como em outros anos. Mas 
agora, eu já vi guardadores 
próximos à igreja (Matriz 
de Santo Antônio)”, afirmou 
a motorista Cintia Alves 
Bernardes, moradora do 
Engenheiro Neiva.

Diferente de Cintia, que 
mora em uma região mais 
distante do Centro, Júlio Silva 

mora próximo ao Mercado 
Municipal. O morador não 
utiliza o carro para se loco-
mover pela região central, 
mas não está imune a ação 
dos guardadores. “Quan-
do vou ao Pedregulho, em 
especial ao Poupatempo, é 
sempre a mesma cena. Os 
flanelinhas sinalizam vagas, 
ajudam a estacionar e muitas 
vezes ficam irritados quando 
não recebem. Acho que é 
preciso ter mais fiscalização 
nesse ponto”.

Combate – Para evitar que 
a ação dos guardadores volte 
a ser algo cotidiano, o secre-
tário de Segurança e Mobili-
dade, Marco Antônio Oliveira, 
o ‘Major Oliveira’, salientou 
que em caso de ameaças ou 
coação é fundamental acio-

nar a Polícia Militar. 
“Qualquer tipo de ameaça, 

é preciso registrar o caso 
junto a PM. Quanto a atitude 
de permanência (dos guarda-
dores), já houve um trabalho 
da secretaria Assistência 
Social a respeito disso. A 
ideia é dar continuidade, até 
mesmo através de registro e 
verificação, para saber qual a 
situação real. Mas são casos 
daquela secretaria e da PM”, 
finalizou.

O período sem o estacio-
namento rotativo não deve 
ser longo, de acordo com o 
Executivo. Uma nova licita-
ção está sendo elaborada. 
A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá) poderá assumir o 
serviço.

Foto: Arquivo

Flanelinhas atuam nas ruas de Guaratinguetá; prática volta a tona com fim da cobrança na cidade
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 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018 – PROC. 307/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso do bem público dos espaços incorporados no 
Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e serviços à 
população.
CONTRATADA: SÉRGIO NUNES LORENA23117715827 CNPJ: 31.293.641/0001-05
BOX: Nº UCM14, com a destinação para unidade de comércio: estética corporal.
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 300,00 (trezentos reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. DATA DA ASSINATURA: 18/09/2018

PREFEITURA DE LORENA
ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

TOMADA DE PREÇO Nº 16/2018 PROC. Nº 443/18.
O Município de Lorena-SP torna público que considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da licitação acima referida, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada na execução de serviços de melhoria de Iluminação Pública em vias 
dos bairros Centro, Santa Edwiges, Bairro da Cruz, Horto Florestal e Vila Simão, com 
fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal de Lorena, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Considerando que na TOMADA DE PREÇO nº. 16/2018, Processo nº. 443/2018, conforme
parecer jurídico nº 727/2018, opina-se pela anulação do certame pelas motivações 
constantes nos autos, cujos fundamentos adoto como razão de decidir. Declaro ANULADO 
o PROCEDIMENTO LICITATÓRIO em referência, com base no art. 7º, § 2º, inc. II, 40, X, 
e § 2°, inc. II e art. 48, II da Lei n°.666/93 c/c art. 49, da Lei 8.666/93.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2018 – PROC. 437/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de blocos, 
bloquete, canaleta, guias de concreto e tijolo para conservação e manutenção dos próprios 
públicos do município, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: POLIANA F. M. DE ARRUDA ME CNPJ: 13.069.694/0001-65
Valor total de: R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Valor total de: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
EMPRESA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP
CNPJ: 00.869.442/0001-79 
Valor total de: R$ 81.506,00 (oitenta e um mil quinhentos e seis reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº. 663/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
5737/2018GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços para aplicação do curso de
capacitação para adequação da NOB-SUAS/2012 para o Conselho Municipal de 
Assistência Social-CMAS, para contratação da seguinte empresa:
EMPRESA: ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EIRELI - ME CNPJ Nº: 21.107.770/0001-08

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/18 - PROC. Nº 518/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade  Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
aquisição de materiais metálicos para suprir as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais pelo período de 12 (doze) meses, a realizarse às 09h30min no dia 17 de 
outubro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 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 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá - Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico n° 07/2018, Processo SPDOC 919598/2018 – Ref 
Processo º 2004/0049/2018, Oferta de Compra n° 080308000012018OC00128, 
do tipo menor preço, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações - BEC/SP, objetivando contratação de empresa especializada 
em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS 
ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL.  A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônicowww.bec.sp.gov.br, no dia 02/10/2018, 
às 9 horas.

Extravio de Documentos
A Empresa Rodoviário e Turismo São Jose, CNPJ 47.530.704/0001-30, I.E. 
332.033.227.113, localizada na Rua Dr. Castro Santos, 595, Cep. 12505-010, Campo 
do Galvão - Guaratinguetá/SP, Telefone: (12) 3123-4848. NOTIFICA a perda da 2ª via 
(NÃO UTILIZÁVEL) dos bilhetes de passagens Rodoviários da série D88 Nº 9501 A 9539 
E 9550 de valor unitário R$ 39,05, utilizados no trecho de Pindamonhangaba a Ubatuba 
do AUTO 5510, devidamente preenchidos

INSTITUTO DE ESTUDOS VALEPARAIBANOS –IEV
Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente ficam convocados todos os membros do Instituo de Estudos 
Valeparaibanos – IEV, para a realização de Assembleia Extraordinária a se 
realizar no dia 10 (dez) de novembro de 2018, as 10 horas, na Sede do IEV- Sala 
Prof. Francisco Sodero Toledo, na cidade de Lorena, com finalidade de votar 
novo estatuto. Não havendo quórum na hora marcada, na forma do Estatuto, a 
Assembleia se instalara uma hora depois, com qualquer número de associados.
Lorena, 18 de setembro de 2018

Humberto Felipe da Silva 
Presidente do IEV

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o § 1º do artigo 48º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 
faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública 
para Elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Exercício 
de 2019, no seguinte local, data e horário: 
 
Local – Plenário da Câmara Municipal  
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02, Centro – Lorena/SP 
Data – 21 de setembro de 2018 
Horário – 10 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena - SP, 18 de setembro de 2018. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Guará mantém investimento na recuperação 
do esporte com segundo Campeonato Amador
Torneio que reúne equipes da cidade conta com parceria entre a secretaria de Esportes e a Associação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Campeonato Amador de 
Futebol de Guaratinguetá tem 
início neste fim de semana. 
Em 2018 serão dez clubes 
divididos em dois grupos e, 
assim como em 2017, todas 
as partidas serão realizadas 
no Complexo Esportivo do 
Pedregulho, devido a aces-
sibilidade, segurança e con-
trole de acesso. O torneio 
dá sequência ao projeto da 
Prefeitura, na tentativa de 
incentivar o esporte amador 
na cidade.

A competição é promovida 
em parceria da secretaria 
com a Afag (Associação de 
Futebol Amador de Guaratin-
guetá) e chega a segunda edi-
ção neste ano. “Ano passado 
foi bem disputado e organiza-
do. No quesito disciplina, nós 

contivemos toda a parte do 
calor da torcida, e as famílias 
puderam prestigiar o evento. 
Esperamos que aconteça isso 
neste ano também”, ressaltou 
o secretário de Esportes de 
Guaratinguetá, Joel Pinho.

A intenção da secretaria de 
Esportes é fazer, a partir de 
2019, um sistema de rebaixa-
mento e acesso, com a criação 
da segunda divisão do tor-
neio. Através desse sistema, 
a competitividade ficará mais 
intensa, tendo em vista que 
os clubes precisarão pensar 
o campeonato com mentali-
dade mais profissional, já que 
uma derrota poderá colocar 
tudo a perder. A ideia será 
colocada em prática pois exis-
te uma grande demanda de 
outras equipes interessadas 
em disputar a competição.

No Grupo A, foram confir-
mados o Prainha, Atecuba-Decisão do Campeonato Amador, no Dario Rodrigeus Leite; parceria na cidade quer fortalecer esporte

Fotos: Arquivo Atos

nos, Santa Edwiges, Porto e 
o Parque São Francisco. No 
B estão a Capituba, Pavilhão, 
Acadêmicos do Campo do 
Galvão, Vitória e Rocinha. Os 
times se enfrentam dentro 
dos grupos e os melhores 
colocados avançam para a 
fase mata-mata. A partida de 
abertura será neste sábado, 
às 14h45, entre Parque São 
Francisco e Prainha.

“As partidas vão acontecer 
no Complexo Esportivo do 
Pedregulho, tendo em vista 
a qualidade de segurança e 
estrutura física do local. O 
evento tem a chancela da 
Polícia Militar e dentro dos 
padrões de segurança, já que 
esse é o campo que atende 
as necessidades de controle 
de acesso, divisão do públi-
co, vestiários. Portanto é o 
campo que receberá todos os 
jogos”, salientou Pinho.

Jovens de Cachoeira contam com mais 
três cursos gratuitos profissionalizantes
Alunos desempregados passam a receber auxílio de R$ 330; oportunidades de 
assistente de logística, auxiliar de contabilidade e assistente administrativo

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, em parceria com o 
Governo do Estado de São 
Paulo, foi contemplada com 
mais três cursos gratuitos pro-
fissionalizantes. São noventa 
vagas, sendo trinta para turma 
de assistente de logística, trin-
ta para turma de auxiliar de 
contabilidade e outras trinta 
para turma de assistente ad-
ministrativo.

Os cursos terão início nesta 
quarta-feira, e término no dia 
19 de outubro. De acordo com 
a Prefeitura, as aulas serão 
ministradas por empresas 
especializadas em qualificação 
profissional contratadas pela 
Sert (secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho), por 
meio de um processo licitató-
rio e pregões eletrônicos.

Os interessados em parti-
cipar devem comparecer ao 
PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador) de Cachoeira. 
O programa tem como obje-
tivo aumentar as chances de 
cidadãos desempregados na 
busca de trabalho, através de 
qualificação profissional.

Os participantes devem ter 

idade mínima de 16 anos, 
apresentar cópia e original 
da identidade, CPF, carteira 
de trabalho, título de eleitor, 
cartão PIS (Programa de In-
tegração Social) caso possua, 
comprovante de residência e 
informar renda familiar.

Segundo a Prefeitura, o 
cidadão em situação de de-

semprego, sem registros na 
CTPS (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social), receberá o 
valor de R$ 120 referente ao 
auxilio transporte e mais R$ 
210 como auxilio alimentação. 
Os valores só serão pagos 
aos alunos que cumprirem a 
carga horária prevista, e após 
a comprovação da frequência 

nas aulas. Aos moradores 
registrados no mercado de 
trabalho só terão direito ao 
auxílio transporte.

O PAT fica à rua José Silveira 
Mendes s/n, no Parque Pri-
mavera. Outras informações 
sobre os cursos no site da 
Prefeitura,  cachoeira.sp.gov.br 
ou pelo telefone 3241-7250.

Águas Piquete investe no 
sistema de abastecimento 
e distribuição de água
Bairros da Tabuleta e Benfica ganham 
novos reservatórios para atender cerca 
de trezentas famílias do município

Da Assessoria
Piquete

Muita gente não sabe, mas 
para que a água chegue com 
qualidade até as torneiras 
dos moradores de Piquete, 
é preciso um planejamento 
consistente e estratégico. 
Neste ano, a Águas Piquete 
tem realizado diversas ações 
e investimentos importantes 
para melhorar ainda mais o 
sistema de água do município.

O mais recente foi a insta-
lação, no último mês, de dois 
novos reservatórios de água 
que estão beneficiando direta-
mente mais de 1 mil pessoas 
dos bairros Tabuleta e Benfica.

De acordo com o gerente 
da concessionária, Sérgio 
Bovo, a ação vai contribuir 
para o aumento do volume 
de água reservada, melho-
rando a pressão e tornando 
o abastecimento mais eficaz 

na cidade. “Com esse inves-
timento, estamos evitando a 
intermitência da distribuição 
de água para essa região da 
cidade, e garantindo água de 
qualidade para a população de 
Piquete”, afirma.  

Com os novos reservatórios, 
o sistema de distribuição ga-
nha mais 40 mil litros de água 
tratada. Além disso, as manu-
tenções e reparos serão reali-
zados de forma mais produtiva 
e segura, sem transtornos para 
o cliente.

De olho no cliente
A Águas Piquete criou mais 

um canal de comunicação 
com o cliente. A população 
pode acessar a página da 
empresa no Facebook e ficar 
pode dentro das manuten-
ções programadas, eventos e 
melhorias que são realizadas 
o sistema de saneamento 
básico do município. Acesse: 
facebook.com/aguaspiquete/


