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Depois de fechamento de abrigo emergencial, 
Pinda estuda implantação de serviço permanente
Diretora de Assistência Social explica projeto na Câmara; Município avalia impacto orçamentário

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo aos pedidos dos 
vereadores de Pindamonhan-
gaba, a diretora de Assistência 
Social, Ana Paula de Almeida, 
participou da última sessão 
de Câmara para explicar os 
motivos do fechamento do 
Abrigo Noturno Emergencial 
para pessoas em situação de 
rua. Além de justificar a me-
dida, ela revelou detalhes do 
projeto para que o município 
passe a contar com um local 
permanente de atendimento 
a este público em 2018. 

A diretora informou que o 
abrigo noturno, aberto em 
agosto de 2017 no São Benedi-
to, tinha como objetivo atender 
até vinte moradores de rua 
durante o período do inverno.

Os beneficiados foram abor-
dados em diversos pontos do 
município, e convencidos por 
uma equipe a passarem a noite 
no abrigo, onde era feita a in-
clusão dos nomes no Cadastro 
Único e no programa social 
Bolsa Família. Além disso, as-
sistentes sociais apresentavam 
alternativas de intermediação 
dos vínculos familiares, com o 
objetivo de que os assistidos 

pudessem retornar aos seus 
lares de origem.

Ao contrário da programa-
ção inicial, que era de até três 
meses de funcionamento, o 
local assistiu 15 pessoas até 
janeiro de 2018.

Após o fechamento da uni-
dade, a Prefeitura passou a ser 
questionada pelos vereadores 
sobre quais seriam as medidas 
tomadas para atender quem 
deixou de ser assistido pelo 
abrigo. Em resposta, Ana Paula 
informou que a maioria dos 
indivíduos passaram a serem 
atendidos pela entidade filan-
trópica S.O.S. (Serviço de Obras 

Sociais), e o restante retornou 
aos lares de familiares. “Ressal-
tei aos parlamentares que no 
ano passado foi necessário to-
mar esta medida emergencial, 
porque o inverno seria muito 
rigoroso e de forma alguma 
poderíamos deixar estas pes-

soas na rua. O fechamento, que 
já era previsto, não quer dizer 
que paramos de acompanhar 
a situação destes cidadãos, 
pois mantemos um trabalho 
abrangente de assistência”, 
explicou Ana Paula.

A diretora revelou ainda que 

foi iniciado recentemente um 
estudo de viabilidade para a 
implantação de um abrigo 
noturno em caráter definitivo 
no município. “Estamos anali-
sando o impacto orçamentário 
deste serviço, que é de alto cus-
to financeiro e complexo em 
relação às exigências legais. 
Caso seja necessário, recorre-
mos ao apoio governamental 
e até mesmo do setor priva-
do. Esperamos concluir este 
estudo até o fim do primeiro 
semestre, para que possamos 
na sequência avançar neste 
projeto tão importante”.

A Polícia Militar fechou Operação Carnaval com registro de duas mortes da região; drogas continuam assustando a população

“Operação Carnaval” tem dois homicídios 
e prende quarenta pessoas na região
Canas e Lorena registram únicas mortes na região; PM apreende quase 13 quilos de drogas e 15 armas

Lucas Barbosa
Regional 

Um balanço divulgado pela 
Polícia Militar na última quar-
ta-feira revelou os números 
da violência no Vale do Pa-
raíba durante o Carnaval. 
Na sub-região 3, que conta 
com nove municípios, foram 
registrados assassinatos em 
Canas e Lorena. 

De acordo com o levanta-
mento, que contabilizou as 
ocorrências entre os últimos 
dia 9 e 13, quarenta pessoas 
foram presas em flagrante na 
Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. 
Além de 15 armas de fogo, 
também foram apreendidos 
quase 13 quilos de drogas.  

Durante a “Operação Car-
naval”, que contou com três 
mil policiais militares, mais 
de 12 mil pedestres e seis mil 
motoristas foram abordados. 

O primeiro homicídio doloso 
(quando há a intenção de ma-
tar) durante o período ocorreu 
na última segunda-feira, em 
Lorena.

Segundo o boletim de ocor-

rência, um jovem de 26 anos 
caminhava pelo Parque das 
Rodovias, por volta das 6h, 
quando foi surpreendido por 
um atirador, que efetuou seis 
disparos de arma de fogo.

Ferido nas regiões da ca-
beça e abdômen, a vítima 
chegou a ser socorrida pelo 
Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência), mas 
não resistiu aos ferimentos. A 
Polícia Civil abriu um inquéri-
to para investigar o caso, mas 
ninguém havia sido preso até 
o fechamento desta edição.

O segundo homicídio acon-
teceu na manhã da última ter-
ça-feira, no Centro de Canas. 
De acordo com a Polícia Civil, 
a jovem de 19 anos Maria 
Luiza, que não teve o sobre-
nome revelado, foi morta á 
tiros pelo ex-namorado Elton 
dos Santos.

Cerca de uma hora após 
matar a ex-companheira, com 
quem tinha uma filha de dez 
meses, o criminoso se matou 
com um tiro na cabeça, ao 
ser encontrado pela Polícia 
Militar, próximo a um córrego 
no Santa Edwiges, em Lorena.

Foto: Arquivo Atos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o disposto no Artigo 9º, parágrafo 4º da LEI DE RESPOSABILIDADE 
FISCAL, realizará Audiência Pública para Avaliação e Cumprimento das 
Metas Fiscais, referente ao 3º Quadrimestre de 2017 e alteração na LOA – 
Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2018, no seguinte local, 
data e horário: 
 
Local – PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02 
Data – 27 de fevereiro de 2018 
Horário – 10 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena, (SP), 15 de fevereiro de 2018. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Bananal, Queluz e Rancho Grande tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 18/02/2018 das 16h30 às 23h02. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos das localidades de Bananal e Arapeí tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 18/02/2018 das 16h32 às 20h55. Assim que houve a interrupção, 

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

Comunicado

        GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO 
     FILIADO A OSCAL E USE - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

 FUNDADO EM 25/06/1960 
     RUA ALVARES CABRAL, 381 - CEP 12505-070 - CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ - SP 

                                                                    FONE 3132 7959   CNPJ 48.548.184/0001-55   e-mail gf@irmaoaltino.com.br                                                   
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ASSEMBLÉIA GERAL 

 
Pelo presente, ficam convocados todos os associados efetivos do Grupo para 
participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 05/03/2018 às 
19:00hs em primeira convocação, na sede do Grupo da Fraternidade “Irmão 
Altino”, sito à Rua Álvares Cabral nº 381, Campo do Galvão, nesta cidade, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
   1- Aprovação do Relatório das Atividades Sociais;      
     2- Apreciação e aprovação das Atividades  
                                  Econômico-financeiras do Grupo;  

3- Aprovação das Alterações realizadas no Estatuto Social. 
                             4- Outros assuntos de interesse da Instituição 
Esclarecemos que não havendo, na hora supra citada, número legal de 
associados efetivos presentes para a instalação da Assembléia Geral Ordinária 
em primeira convocação, esta será realizada em segunda convocação trinta (30) 
minutos após, com qualquer número de sócios. 
Guaratinguetá, 21 de fevereiro de 2018. 
 

Icléa Maria Giffoni dos Santos                 Maria Inez A. Costa Sonnemaker 
Diretor Secretário                       Diretor Executivo 

Prefeito de Aparecida apresenta projeto 
de modernização da Feira de Ambulantes
Proposta prevê construção de camelódromo com dois andares 
de lojas, serviços e banheiros; feirantes cobram maior segurança

Juliana Aguilera
Aparecida

O prefeito de Aparecida, 
Ernaldo Marcondes (PMDB), 
anunciou na última sexta-feira 
o projeto de melhorias na Fei-
ra de Ambulantes. A proposta 
conta com a construção de três 
blocos de dois andares que 
abrigarão lojas no piso térreo 
e serviços como praça de ali-
mentação, banheiros, caixas 
eletrônicos e casa lotérica no 
primeiro andar. A estimativa é 
de 50 mil m² de infra-estrutura 
nos dois andares.

Segundo o prefeito, a obra 
deve começar pelo lado da 
rodoviária, com duração entre 
18 e 24 meses. Os ambulantes 
poderão trabalhar neste perí-
odo, sendo apenas deslocados 
para ruas paralelas ou locais 
ainda a serem estudados pela 
Prefeitura, como o pátio da 
Basílica. O prefeito afirmou 
que 90% dos ambulantes 
ficarão no mesmo lugar após 
o término das obras, apenas 
serão relocados para a avenida 
bancas das ruas João Alves, 
João Matuck e entorno da 
escola Chagas Pereira.

Para não obstruir completa-
mente a passagem de carros, a 
avenida funcionará na semana, 
com duas vias largas para dois 
carros, com local destinado 

também ao estacionamento 
rotativo. O espaço servirá para 
sanar a dificuldade de viaturas 
de bombeiro e ambulâncias 
em passar pelas bancas no 
final de semana. Marcondes 
também explicou que o comer-
ciante continuará pagando o 
mesmo valor fixo de R$ 1,2 mil 
ou R$1,5 mil anual, de acordo 
com o tamanho da banca.

Melhorias – De acordo com 
o prefeito, com a obra, a Feira 
de Ambulantes deve se tornar 
mais organizada, segura e 
receptiva aos turistas. Serão 
instalados luzes de LED nos 
prédios e haverá seguranças 
e câmeras de monitoramento.

O prefeito respondeu tam-
bém sobre a situação com-
plicada da fiação atual na 
feira. “Não podemos deixar 
que continue circulando por 
dentro da feira. O Corpo de 
Bombeiro veio avisar que pode 
ocorrer o risco de incêndio”.

Com os blocos, a Prefeitura 
assumirá os serviços atual-
mente terceirizados pelos 
ambulantes, como luz e se-
gurança, além de acabar com 
a despesa de montagem e 
desmontagem das bancas. O 
comerciante poderá trabalhar 
a semana inteira no seu box.

João Silva tem banca há 
vinte anos na feira e come-
morou a mudança. “Chuva 

atrapalha muito a gente aqui. 
Se melhorar a infraestrutura, 
vai ter mais retorno. Pode até 
gerar mais emprego”, desta-
cou o comerciante, que já foi 
vítima de furto e lembrou da 
necessidade de uma maior 
segurança.

O gerente Evandro da Silva 
trabalha em um loja na Ave-
nida Monumental e foi outro 
que apontou para o problema 
da segurança. “Todo final de 
semana tem gente sendo rou-
bada na feira, por batedor de 
carteira ou pessoal que vende 
fitinha. Dia de semana é vazio 
pra cá, não passa guarda, não 
passa fiscal. É perigoso, pois 
esconde a loja”, contou.

Silva afirmou que não havia 
sido comunicado sobre a pos-
sível mudança e se preocupa 
com o espaço para carros na 
cidade. “Já é apertado, agora 
começou a zona azul também, 
pode ser que o romeiro pare 
de vir de carro pra cá”. 

Limpeza – A hoteleira Ma-
rina Assis se preocupa com 
a questão do lixo na avenida. 
“Eu quero saber se ele vai 
resolver o problema de lixo. 
Aumentou muito mais minha 
despesa com dedetização”, 
reclamou. Marina diz que a 
falta de lixeiras causa o acú-
mulo de lixos na esquinas de 
ruas, e que seu hotel sofre com 

insetos que entram no prédio 
pela proximidade. 

Ela reforçou o problema 
com a experiência que teve 
no último dia 12 de outubro. 
“Tivemos um monte de buei-
ros na Avenida Monumental 
vazando, inclusive o meu. E 
não é o fluxo por conta do ho-
tel, eu já tive muito mais gente 
usando e eu nunca tive esse 
problema”, afirmou. Dúvidas 
como a abertura das bancas 
na semana e a continuação do 
projeto em futuros mandatos 
também foram levantadas 
pela população.

Licitação – O prefeito afir-
mou que o preço estimado 
da obra é de R$ 70 milhões, e 
que a Feira de Ambulantes não 
será negociada com nenhuma 
empresa. “Ela é patrimônio pú-
blico da cidade. A empresa que 
ganhar a licitação vai construir 
o prédio e não terá poder so-
bre as bancas ou de contrato. 
Será a mesma relação que se 
tem hoje do comerciante com 
a prefeitura”, reforçou.

O projeto será repassado 
para comerciantes e cidadãos 
no dia 20 de fevereiro e, após a 
data, haverá audiência pública 
para decisão da sua continui-
dade. Marcondes afirmou que, 
caso vingue, a expectativa é 
levar a prefeitura para o se-
gundo andar do camelódromo.

O prefeito Ernaldo Marcondes explica as mudanças na feira livre

Foto: Juliana Aguilera

A nova sede do Senac, em Pinda, que já abriu inscrições para cursos

Novo polo do Senac tem inscrições 
abertas em Pindamonhangaba
Quinta unidade no Vale oferece 
80% das vagas gratuitas e atende 
outras três cidades da região

Da Redação
Pindamonhangaba

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba recebeu 
na última quinta-feira a sua 
quinta unidade do Senac 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial). A nova 
sede foi instalada em Pinda-
monhangaba e conta com um 
prédio de três pavimentos 
com mais de 5 mil m² de área 
construída. Outras cidades 
que contam com o polo do 
Senac na região são Taubaté, 
Guaratinguetá, São José dos 
Campos e Campos do Jordão.

Para atender todas essas 
áreas, a sede em Pinda-
monhangaba, que fica no 
nº 1.255 da rua Suíça, no 
bairro Santana, conta com 
24 ambientes educacionais 
divididos em 11 salas de 
aula, 11 laboratórios, sendo 
um de hardware; quatro de 
software; um de beleza, cabe-
lo, manicure e pedicure; um 
de farmácia, enfermagem e 
meio ambiente; um de mul-
tiprocedimentos, estética, 
massoterapia e podologia; 
um de modelagem, estilismo 
e design; dois laboratórios 
móveis para uso convencio-
nal e de informática; um au-
ditório com capacidade para 
123 pessoas e uma biblioteca 
aberta ao público.

As inscrições estão abertas 
desde a última quinta-feira 
para cursos de adminis-
tração geral e gestão de 
pessoas; gestão e negócios; 
tecnologia da informação; 
moda e beleza; design e ar-
quitetura; eventos; saúde e 
bem-estar. Por meio do Pro-
grama Senac de Gratuidade, 
80% das vagas ofertadas 
serão gratuitas.

O curso de maquiador 
tem carga horária de 160 
horas e início das aulas no 
dia 9 de abril. Já o curso de 
Formação em Hardware são 
oitenta horas, com início no 
dia 14 de abril. O curso para 
cuidador de idoso e auxiliar 
de escritório terá 160 horas 
cada, com aulas iniciando 
no dia 16 de abril. Também 
no dia 16 de abril serão 
iniciadas as aulas do curso 
Técnicas Básicas de Costura, 
com sessenta horas. O curso 
de cabeleireiro conta com 
quatrocentas horas, com 
início no dia 18 de abril. Já o 
curso de Introdução ao Offi-
ce- Word, Excel e PowerPoint 
2016 começará no dia 28 de 
abril com 39 horas.

Segundo a gerente do 
Senac Pindamonhangaba, 
Ana Claudia Galhardo Palma, 
com o início das atividades, a 
unidade passa a ser polo de 
disseminação da educação 

profissional de qualidade 
na região. “Nossa missão é 
formar profissionais prota-
gonistas e com atitudes em-
preendedoras. Dessa forma 
conseguiremos contribuir 
ainda mais para o desenvol-
vimento social e econômico 
do Vale do Paraíba”.

A unidade de Pindamo-
nhangaba está equipada 
para atender cidades vizi-
nhas como Tremembé, Santo 
Antônio do Pinhal e São Ben-

to do Sapucaí. A estimativa é 
de que sejam atendidas nove 
mil pessoas anualmente.

O interessado em se can-
didatar a uma vaga gratuita 
deve ter renda familiar per 
capita de até dois salários mí-
nimos federais e se inscrever 
pelo Portal Senac, sp.senac.
br/bolsasdeestudo.

As inscrições podem ser re-
alizadas até dois meses antes 
da data de início do curso, 
sempre a partir das 12h.

Foto: Divulgação
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2017 – PROC. 443/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na execução de serviços de engenharia e segurança do trabalho nos próprios 
públicos municipais, de modo a elaborar e emitir laudo técnico de condições ambientais do 
trabalho (LTCAT); elaborar e emitir laudos de insalubridade e periculosidade; planejamentos 
de metas prioritárias e cronograma de atividades existentes no programa médico e saúde 
ocupacional – PCMSO, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: SEGWORK – SERVIÇOS 
DE APOIO ADM. EM SEGURANÇA DO TRABALHO ÁS EMPRESAS LTDA, CNPJ: 
10.339.217/0001-70, vencedora do item: 1 no valor total de R$ 54.000,00 (cinqüenta e 
quatro mil reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 – PROC. 16/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o registro de preços para 
a contratação de serviços de transporte de atletas e comissões técnicas da Secretaria de 
Esportes, juventude e Lazer de Lorena nas competições esportivas, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas: 
EMPRESA: EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO NOSSA SENHORA DE LOURDES 
LTDA EPP, CNPJ: 01.294.491/0001-93, vencedora do item: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 
no valor total de R$ 276.432,00 (duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos e trinta e 
dois reais).

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação e Reabertura: 

Concorrência Pública Nº 01/18 PROC. Nº 25/18

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital referido cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para execução de serviços públicos de limpeza 
urbana de resíduos sólidos, consistindo em coleta e transporte de resíduos sólidos 
doméstico e comercial; locação, manutenção e higienização de containers de PEAD; 
varrição manual de vias e logradouros; limpeza de feiras livres; capinação manual e 
mecânica de vias e logradouros; roçada mecânica e coleta seletiva. A alteração no edital 
consta na descrição do Termo de Referência, itens 1.1.2.5. e 1.3.1. localizados no Anexo 
I – Termo de Referência e ainda no Anexo I – Termo de Referência a retirada do item 2.1.3. A 
nova data de reabertura de licitação se realizara às 09h30min do dia 23 de Março 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. O 
restante permanecerá inalterado. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 07/18 PROC. Nº 68/18

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços de aquisição 
de óleos lubrificantes para atender a frota municipal, a realizar-se às 09h30min do dia 06 
de Março 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.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 010/2018.

CONVITE Nº 02/2018
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na 
modalidade Convite, sob o n° 02/2018, para a contratação de 
empresa especializada em locação de veículo com motorista para 
o transporte de pacientes em tratamento em outros municípios, 
conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A 
entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 13h do dia 
02/03/2018 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura 
dos envelopes dar-se-á na mesma data às 14h na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, no endereço supra. Edital disponível no 
site: acessar o endereço www.silveiras.sp.gov.br, clicar em Portal 
da Transparência e, após, em Licitações. Informações: (12) 3106-
1197, das 14h às 17h.

Silveiras, 20 de fevereiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 011/2018.

CONVITE Nº 03/2018
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na 
modalidade Convite, sob o n° 03/2018, para a contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção da rede de 
Iluminação Pública no perímetro Urbano e Rural do município de 
Silveiras, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 
13h do dia 02/03/2018 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada 
a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. 
A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 16h na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. Edital 
disponível no site: acessar o endereço www.silveiras.sp.gov.
br, clicar em Portal da Transparência e, após, em Licitações. 
Informações: (12) 3106-1197, das 14h às 17h.

Silveiras, 20 de fevereiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Menor é apreendido por 
assaltar supermercado 
no Jardim do Vale 1

Um adolescente de 17 anos 
foi apreendido depois de as-
saltar um supermercado na 
tarde da última quarta-feira, 
no Jardim do Vale 1, em Gua-
ratinguetá.

De acordo com a Polícia 
Militar, o menor invadiu o 
estabelecimento comercial, 
localizado à rua Professor 
José Amaral, e rendeu os fun-
cionários com um simulacro 
de arma de fogo. 

Clientes conseguiram 
acionar a PM, que ao chegar 
no local se deparou com o 
criminoso em luta corporal 
com um funcionário. 

Além da réplica de pis-
tola, foi localizada com o 
adolescente uma quantia 
de quase R$ 500, que havia 
sido roubada do caixa.

O menor infrator foi apre-
endido e permanece à dispo-
sição da Justiça.

Pinda planeja entrega de cinco 
novas creches até o fim do ano

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a expectativa de aten-
der até mil crianças de Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
revelou na última terça-feira 
que pretende concluir até o 
fim do ano a construção de 
cinco creches. A melhoria, 
que conta com um inves-
timento de quase R$ 11 
milhões, atende uma antiga 
reivindicação da população. 

No início de 2016, a Prefei-
tura celebrou um convênio 
com o Governo Federal, atra-
vés do FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação), para a construção 
de unidades educacionais 
infantis nos bairros Arco Íris, 
Crispim, Centro, Parque das 
Palmeiras e Mantiqueira.

As obras contam com um 
investimento federal de cer-
ca de R$ 10 milhões, ficando 
a cargo do Município uma 
contrapartida de quase R$ 
1 milhão.

As obras foram iniciadas 
em junho do mesmo ano, 
mas não foram entregues 
no prazo determinado, de 
até nove meses. Na época, 
a antiga gestão municipal, 
comandada pelo ex-prefeito 
Vito Ardito (PSDB), explicou 
que o serviço foi interrom-

guiremos estender conside-
ravelmente nossa rede de 
atendimento. Nas últimas 
décadas, com o crescimento 
populacional e surgimento 
de novos bairros, aumentou 
a demanda pelo serviço. 
Com mais vagas, teremos 
condições de avançar muito 
no setor”. 

O chefe da pasta revelou 
ainda outras ações, tomadas 
com o objetivo de abranger 
e qualificar a rede municipal 
de educação infantil. “Além 
destas cinco que estão em 
fase de construção, também 
ampliamos outras unidades 

Funcionários da Prefeitura trabalham em reforma de creche de Pinda; cidade investe R$ 11 milhões

pido devido ao atraso dos 
repasses provenientes do 
Ministério da Educação. 

Com a retomada das obras 
no ano passado, a expectati-
va da atual gestão municipal 
é que os serviços sejam con-
cluídos até dezembro.

De acordo com o secretá-
rio de Educação e Cultura, 
Júlio César Augusto do Valle, 
o funcionamento das novas 
unidades será essencial 
para atender uma antiga 
reivindicação das famílias 
de Pinda “Já que cada creche 
tem capacidade de receber 
até duzentos alunos, conse-

Foto: Divulgação

que necessitavam suprir o 
aumento da demanda de re-
giões especificas da cidade. 
Estamos fazendo o possível 
para oferecer as melhores 
condições estruturais e or-
ganizacionais para que os 
estudantes consigam se 
desenvolver”.

Segundo o projeto, cada 
uma das novas cinco creches 
contarão com mais de 1,5 
mil m² de área construída. 
Além de salas de aula, as 
unidades terão sanitários, 
fraldários, pátio coberto, 
parquinho, refeitório e sala 
multiuso.


