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Com investimento superior 
a R$ 7 milhões, Pinda inicia 
cobertura do nova rodoviária
Às margens da rodovia Presidente Dutra, espaço é projetado 
para atender transporte e criação de praças comerciais

Dando continuidade às 
obras do terminal rodovi-
ário, a Prefeitura iniciou 
a fase de cobertura do te-
lhado. De acordo com o 
planejamento das ações, a 
concretagem e contrapiso 
serão feitos ainda neste 
estágio.

Com investimento de 
R$7,1 milhões, o novo ter-
minal contará com área 
de 9,7 mil m² no total. “O 
novo terminal de Pindamo-
nhangaba contemplará um 
espaço mais adequado à 

Da Redação
Pindamonhangaba

realidade e ao crescimento 
do município. As possibili-
dades para viagens à longa 
distância serão reais pela 
estrutura que será ofereci-
da”, ressaltou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

A obra, às margens da 
rodovia Presidente Dutra 
e do campo universitário 
da Unifunvic (Fundação 
Universitária Vida Cristã), 
é comandada pela KF Cons-
truções e Serviços.

Além de dez vagas na 
plataforma de embarque e 
desembarque, a estrutura 
terá área para táxis e mo-
toristas de aplicativo, carga 
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Nova rodoviária iniciou fase de cobertura do telhado; estrutura deve atender aumento de demanda registrada

Lucas Barbosa
RMVale

Um levantamento divulga-
do pelo Governo do Estado 
na última terça-feira (3) 
revelou que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou 165 vítimas de 
assassinato no primeiro 
semestre deste ano, número 
igual ao do mesmo período 
de 2020. Em contrapartida, 
dez municípios tiveram o au-
mento de mortes violentas.

De acordo com os dados 
da SSP (secretaria de Segu-
rança Pública do Estado), 
de janeiro a junho, 159 
moradores da região per-
deram as vidas em casos de 
homicídio doloso (quando 
existe intenção de matar) 
e seis em latrocínio (roubo 
seguido de morte). No ano 
passado, os também 165 
registros foram distribuídos 
em 163 homicídios dolosos 
e dois latrocínios.

Apesar da estabilidade de 
ocorrências, a RMVale segue 
como a região mais violenta 
do interior do estado de São 
Paulo, marca mantida há 
quase 11 anos.

Com 24 moradores as-
sassinados, Taubaté lidera 
o “ranking da morte” dos 
primeiros seis meses de 
2021. Fechando o grupo 
com números mais elevados 
aparecem São José dos Cam-
pos, que teve vinte vítimas, 

Mais violenta, RMVale tem 165 
mortos no primeiro semestre
Número de mortes é o mesmo registrado na primeira metade de 2020; dez cidades sofrem com aumento

e Cruzeiro, com 16.
Em comparação com a 

mesma época do ano passa-
do, Cruzeiro teve em 2021 
uma morte violenta a mais, 
representando um aumento 
de 6%. O último assassi-
nato ocorrido no primeiro 
semestre na cidade foi em 

11 de junho e vitimou o 
jovem Mauricio Oliveira, 
que tinha 24 anos. Segundo 
o boletim de ocorrência, o 
rapaz caminhava por uma 
rua do condomínio Mata 
Atlântica, no bairro Vila Ju-
venal, quando foi atingido, 
na região da cabeça, por 

Viatura da Polícia Militar em Cruzeiro; município é um dos que registraram aumento de casos de homicípios em 2021, em comparação a 2020
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diversos disparos de arma 
de fogo. O rapaz chegou a 
ser encaminhado ao Pronto 
Socorro, mas não resistiu 
aos ferimentos. O caso se-
gue sendo investigado pela 
Polícia Civil de Cruzeiro, que 
tenta identificar o atirador. 

Os demais municípios da 

RMVale que tiveram morado-
res mortos de forma violenta 
no período foram Aparecida 
(3), Caçapava (6), Cachoeira 
Paulista (2), Campos do Jor-
dão (3), Caraguatatuba (14), 
Cunha (2), Guaratinguetá 
(10), Ilhabela (2), Jacareí 
(12), Lagoinha (1), Lorena 

(7), Natividade da Serra (1), 
Pindamonhangaba (14), Pi-
quete (1), Potim (5), Reden-
ção da Serra (2), Roseira (1), 
São Sebastião (6), Tremembé 
(4) e Ubatuba (9).

Preocupação – Segundo o 
levantamento da SSP, além 
de Cruzeiro, outras nove 
cidades, das 39 da região, 
tiveram aumento no número 
de vítimas de assassinato no 
primeiro semestre de 2021.

Proporcionalmente, Potim 
foi o munícipio que obteve 
o maior crescimento de ca-
sos no comparativo com os 
primeiros seis meses do ano 
passado. A cidade saltou de 
uma para cinco mortes, re-
presentando um aumento de 
400%. A segunda cidade em 
situação mais preocupante é 
São Sebastião, que registrou 
um crescimento de 200%, 
passando de duas para seis 
ocorrências. Taubaté sofreu 
uma elevação de 144%, 
subindo de nove para 22 
assassinatos. Com um cres-
cimento de 66%, o número 
de mortos em Guaratinguetá 
passou de seis para dez. Na 
sequência do levantamento, 
aparece Pindamonhangaba, 
que teve uma taxa de am-
pliação de 16%, ao saltar 
de dez para 12. Não tive-
ram vítimas de assassinato 
no primeiro semestre de 
2020 três cidades, que esse 
ano aparecem na lista. São 
elas Redenção da Serra (2), 
Natividade da Serra (1) e 
Piquete (1).

e descarga para serviços, 
área para motos e bicicletas 
e mais de cinquenta vagas 
para veículos de passeio, 
estacionamento para ôni-
bus, área administrativa, 
guichês, sanitários públi-
cos acessíveis, fraldário, 
guarda-volumes, praças co-
merciais e de alimentação. 
“(a rodoviária) oferecerá 
oportunidades de entrete-
nimento e serviços úteis. O 
conceito arquitetônico ado-
tado visa funcionalidade e 
organização, possibilitando 
o desenvolvimento econô-
mico de forma qualitativa”, 
frisou a secretária de Obras 
e Planejamento.
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O vereador Marcelo Coutinho, o Celão, que retorna para seu posto na Câmara; votação unanime promete reviravoltas na politica de Guaratinguetá

POr 3 a 0, Justiça anula decisão que 
afastou Celão da Câmara de Guará
Tribunal garante a volta de Marcelo Coutinho, que havia perdido cadeira no Legislativo 
em abril; presidência aguarda notificação oficial para convocação de parlamentar
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O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo deter-
minou, por unanimidade 
(3 a 0), o retorno do vere-
ador Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD) à Câmara de 
Guaratinguetá. Ele estava 
afastado, com outros três 
servidores da Casa, desde 
o fim de abril deste ano, 
em decisão do processo 
em que é foi alvo de inves-
tigações do Seccold (Setor 
Especializado de Combate 
a Corrupção, Organização 
Criminosa e Lavagem de 
Dinheiro) da Polícia Civil de 
Guaratinguetá.

O julgamento ocorreu na 
tarde desta terça na capital 
paulista. No site do TJ, cons-
ta a informação publicada 
nesta terça-feira (10), que 
revoga as medidas cautela-
res impostas a Celão e a aos 
três servidores afastados 
anteriormente. “Julgado, 
concederam a ordem para 
revogar as medidas caute-
lares do artigo 319, 2 e 1, 
do CPP (Código Processo 
Penal)”.

O artigo 2 é o que proibia 
o acesso do vereador e dos 
servidores às dependên-
cias da Câmara Municipal, 
enquanto o 6 é o que de-
terminava a suspensão do 
exercício de função pública 
de Marcelo Coutinho.  “Não 
recebi nada oficial”, contou 
o presidente da Casa, Aril-
son Santos (PSC), durante 
sessão da terça-feira.

Eleito pelo PSD, Celão 
deixou vaga a cadeira que 
foi ocupada nestes quase 

quatro meses pelo primeiro 
suplente do partido, Orville 
Teixeira, após denúncias 
de crimes licitatórios no 
período em que o acusado 
presidia o Legislativo. Com 
a determinação, o parla-
mentar retoma suas funções 
políticas e ocupa uma das 
11 cadeiras na Câmara.

Para o retorno de Celão 
é necessário que a Câmara 
seja notificada oficialmente. 
O prazo para notificações de 
determinações judiciais é 
curto, e costuma ocorrer em 
menos de 24 horas. Extraofi-
cialmente, a convocação dos 
servidores afastados pode 
ocorrer já na manhã desta 
quarta-feira (11).

Relembre – O Seccold 
apontou na época que Ce-
lão e três trabalhadores da 
Câmara Municipal teriam 
cometido crimes licitató-
rios, de corrupção passiva 
e ativa, falsidade ideológica 
e organização criminosa. A 
Polícia Civil investigou a 
contratação de uma empre-
sa que realizou a higieniza-
ção do prédio do Legislativo 
municipal, durante o perío-
do de pandemia provocada 
pela Covid-19.

A operação ‘Overcharge’ 
foi deflagrada ao longo de 
2020 e realizou buscas nas 
casas dos investigados e na 
própria Câmara. Segundo os 
agentes, a contratação foi 
feita sem licitação e o valor 
pago para os contratados foi 
cerca de sete vezes acima do 
praticado no mercado. Celão 
foi presidente do Legislativo 
até dezembro do ano passa-
do, quando acabou afastado 
da presidência. Em abril de 
2021, ele foi afastado da 
função de vereador, depois 
de reeleito, em novembro 
com 1624 votos (2,65%).

Celão foi procurado pela 
redação do Jornal Atos e 
não se manifestou até o 
fechamento desta matéria. 
A presidência da Câmara de 
Guaratinguetá também não 
havia sido notificada sobre a 
determinação judicial para 
o retorno de Marcelo Cou-
tinho ao cargo de vereador.

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 
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Cachoeira anuncia neuropediatria 
para rede municipal de atendimento

Thamiris Silva
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista anunciou nesta 
quinta-feira (27) que o AME 
(Ambulatório Médico de 
Especialidades) está ofere-
cendo atendimento gratuito 
de neuropediatria. O intuito 
é dar continuidade à pro-
posta da administração em 
oferecer um atendimento 
humanizado e especializado.

A especialidade tem o 
objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento neuro-
lógico infantil a partir da 
análise do sistema nervoso. 
Segundo o site oficial do 
Ministério da Saúde, “... o 
Serviço de Neurocirurgia 
Pediátrica se propõe avaliar 
e acompanhar pacientes 
pediátricos e adolescentes 
com objetivo de tratamento 
cirúrgico, realizado no Ins-
tituto Fernandes Figueira, 
e acompanhamento clínico 
de patologias como hidro-
cefalias, tumores cerebrais 
da infância e malformações 
crânio-faciais.

O campo atua a partir dos 
anos iniciais do desenvol-
vimento infantil, desde o 
período neonatal; possibili-
tando atenção especial em 
casos de epilepsia, paralisia 
cerebral, entre outras ano-
malias.

Para os moradores que 
precisam realizar a consulta 
com a Drª Lohanna Duque 
(médica especializada na 
neuropediatria), o atendi-
mento é realizado no AME, 
e o agendamento feito pelas 
UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde) do município.
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Águas Piquete reforça necessidade da população em agir 
localmente e pensar globalmente, nas gerações futuras

Água: fator primordial para o 
desenvolvimento sustentável

 Dados da Agência Nacio-
nal das Águas (ANA) mos-
tram que a demanda por 
uso de água no Brasil deve 
aumentar em 30% até 2030, 
com isso novas formas de 
aproveitamento da água de-
vem auxiliar na solução de 
desperdícios, com reuso da 
água de chuva, construções 
sustentáveis, dessalinização 
e despoluição são algumas 
delas.

O nosso planeta tem gran-
de quantidade de água, mas 
apenas 3% é doce e disponí-
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vel para consumo humano e 
com a demanda de água au-
mentando a cada dia, assim 
como a poluição das reser-
vas de água doce, torna-se 
essencial a conscientização 
da população para garantir 
o abastecimento no futuro.

Segundo Sérvio Bovo, “As 
soluções estão relacionadas 
não só ao déficit de entrada 
de água, mas também quan-
to ao desperdício gerado 
pelo mau gerenciamento 
e uso, por isso, a Águas 
Piquete conta com a cons-
cientização da população 
que ao consumir a água de 
forma adequada contribui 

para o desenvolvimento 
sustentável. É o local pen-
sando no global”, explica 
o diretor operacional da 
Águas Piquete.

A água sendo um recurso 
escasso, finito e indispen-
sável para todos os seres 
vivos, tem papel funda-
mental no desenvolvimento 
econômico por fazer parte 
do processo da maioria das 
indústrias sendo insumo 
fundamental na rotina de 
todos. Dessa forma, a sua 
preservação e disponibili-
dade é fundamental para 
a manutenção da vida e 
do bom funcionamento da 

economia.
Em Piquete, a Águas Pi-

quete, operação do gru-
po Iguá responsável pelo 
abastecimento de água no 
município, reforça conti-
nuamente a melhoria dos 
processos para que haja um 
ciclo sustentável da água 
desde sua captação e trata-
mento para distribuição até 
a utilização nas residências 
e indústrias, por meio de 
ações de conscientização 
do consumo e manutenção. 
Dessa forma, avaliando a 
disponibilidade e a quali-
dade desse recurso para as 
futuras gerações.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 01 – CONTRATO 124/2017

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de 
Termo Aditivo do processo acima referido, onde lê-se: “PROCESSO 309/20”, leia-se 
“PROCESSO 458/17”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 27/2021 PROC. Nº 267/2021.

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 para a aquisição 
de material para conserto e manutenção das roçadeiras por um período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 25 de setembro de 2021, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
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 LORENA
Nota de Julgamento: PREGÃO PRESENCIAL n°. 11/2021 - Proc. nº. 116/2021

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de HABILITAÇÃO após apresentação 
das amostras dos produtos que compõe os kits e da Licença de Funcionamento, Certificado 
ou Alvará Sanitário emitido pelo órgão competente, no Pregão Presencial nº. 11/2021 
que tem por objeto aquisição de Kits de gêneros alimentícios e hortifruti para atender 
as necessidades de distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino 
da Secretaria Municipal de Educação e alunos da APAE, durante o ano letivo de 2021.
A Pregoeira, Equipe de Apoio da CPL e Equipe Técnica da Secretaria Municipal 
de Educação, declaram INABILITADA a licitante ENTRESERRAS EIRELI ME pelo 
descumprimento do Item 10.1.2.9 e 1.6.1.b do Anexo I, ambos do Edital. Sendo 
assim os itens 1, 2, 17 e 18 passam ao segundo colocado que é VALE SERV 
HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA ME, já HABILITADA neste certame. A Equipe Técnica 
da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Setor de Alimentação Escolar 
após análise dos kits REPROVAM o kit 27 da empresa JV ALIMENTOS LTDA e kit 28 NAT 
NUTRE ALIMENTOS EIRELI EPP, assim os itens 27 e 28 passam ao segundo colocado 
que é RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 
ME que ainda não teve envelope de Habilitação aberto. Referente ao julgamento dos 
documentos (Licença de Funcionamento, Certificado ou Alvará Sanitário) a Pregoeira 
e Equipe de Apoio em conjunto com a Vigilância Sanitária do município de Lorena 
decidem; HABILITAR as empresas DZ7 TECNOLOGIA E MARKETING EIRELI, VALE 
SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME, NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI EPP e 
INABILITAR a empresa JV ALIMENTOS LTDA por descumprimento do item 1.6.1.b do 
Anexo I do Edital. Sendo assim os itens referente aos Kits 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 
29 e 31 passam ao segundo colocado, licitante RAFAEL M. G. MOTA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL – ME. Fica aberto o prazo para apresentação 
de recursos conforme art. 4, XVIII da Lei 10.520/02. O processo encontra-se a disposição 
para vistas dos interessados, na Secretaria de Administração, Sala de Licitações, de 
segunda a sexta feira das 09hs às 17hs.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 PROCESSO 240/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de preços para a aquisição 
de insulinas análogas, medicamentos e demais objetos de ação judicial cadastrados na 
assistência farmacêutica, pelo período de 12 (doze) meses, que do dia 12 de agosto de 
2021 a 01 de setembro de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as 
Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 01 de setembro de 
2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h do dia 01 de setembro de 2021 (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTAÇÃO DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, FICAM CONVOCADOS TODOS OS TRABALHADORES 
DAS CATEGORIAS DE CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES 
CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS, MASSAS ALIMENTICIAS E BISCOITOS E CACAU, 
CHOCOLATE, BALAS E DERIVADOS; MILHO E SOJA; AZEITES E OLEOS ALIMENTICIOS; 
AGUAS MINERAIS; LATICINIOS E PRODUTOS DERIVADOS; TORREFAÇÃO E 
MOAGEM; PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA E INORGANIZADOS (ANTIGO PLURMO) 
REPRESENTADOS, PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTAÇÃO DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO, SINDICALIZADOS OU NÃO, PARA 
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ INSTALADA 
EM SUA SEDE LOCAL A AVENIDA RUI BARBOSA, 122 – GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA 
E HORARIO ABAIXO MENCIONADO:1° CONVOCAÇÃO: LATICINIOS E PRODUTOS 
DERIVADOS 19/08/2021 ÀS 8h00; CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES 
CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS, MASSAS ALIMENTICIAS E BISCOITOS E CACAU, 
CHOCOLATE, BALAS E DERIVADOS 19/08/2021 ÀS 09h00; MILHO E SOJA 19/08/2021 
ÀS 10h00; AZEITES E OLEOS ALIMENTICIOS  19/08/2021 ÀS 11h00; AGUAS MINERAIS 
19/08/2021 ÀS 13h00; TORREFAÇÃO E MOAGEM 19/08/2021 ÀS 14h00; PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA 19/08/2021 ÀS 15h00, INORGANIZADOS (ANTIGO PLURIMO) 19/08/2021 
AS 16H00. PARA DISCUTIR E VOTAR AS SEGUINTES PAUTAS: REIVINDICAÇÃO 
PARA RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DOS SETORES COM DATA BASE 
EM 01/09/2021. DETERMINAÇÃO DA FORMA DE DEFESA DAS REIVINDICAÇÕES, 
ATRAVÉS DE MEDIAÇÕES, ARBITRAGEM E DISSIDIO COLETIVO, CONTINUAÇÃO 
QUE SE MANTERÁ PERMANENTE ATÉ FINAL DA CAMPANHA SALARIAL DE 2021, 
FICANDO AUTORIZADO O PRESIDENTE DO SINDICATO A CONVOCAR ATRAVÉS DE 
BOLETINS, CESSÕES DA ASSEMBLÉIA, NA SEDE E EM LOCAIS DE TRABALHO EM 
SUAS MEDIAÇÕES E LOCAIS A CONCENTRAÇÃO DE TRABALHADORES. FIXAÇÃO 
DE CONTRIBUIÇÃO COLETIVO – ASSISTENCIAL, A SER DESCONTADA EM FOLHA 
DE PAGAMENTO E REVERTIDA AO SINDICATO COM FORMA DE SOLIDARIEDADE 
E RETRIBUIÇÃO AO GRUPO, ASSOCIADOS OU NÃO PELA REPRESENTAÇÃO NAS 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS E ABRANGENCIAS NO INSTRUMENTO NORMATIVO 
QUE DELA RESULTAR CONCESSÃO DE PODERES AO SINDICATO PARA MANTER 
NEGOCIAÇOES COLETIVAS DE TRABALHO, REQUER A INSTAURAÇÃO DO JUIZO 
ARBITRAL. NÃO SENDO ATINGIDO O QUORUM NECESSÁRIO, A ASSEMBLÉIA SERÁ 
INSTALADA EM 2°(SEGUNDA) CONVOCAÇÃO NO MESMO DIA E LOCAL 01(UM) 
HORA APÓS, COM QUALQUER NÚMERO DE TRABALHADORES PRESENTES. 
GUARATINGUETÁ, 13 DE AGOSTO DE 2021 – 

ADEILDO ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 033/2021 - Edital nº 034/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
162/2021 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, FLUÍDOS PARA FREIO E RADIADOR 
COM SERVIÇOS DE TROCA INCLUÍDOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 
DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA/SP 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO:25 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@
cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 034/2021 - Edital nº 035/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
169/2021 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor item.
OBJETO: LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS E KITS DE 
CONCENTRADORES COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO JOSÉ E SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 25 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@
cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.
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Centro de Proteção Animal 
disponibiliza cem vagas para 
ação de castração em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O Cepatas (Centro de Pro-
teção e Atendimento Animal) 
de Pindamonhangaba abriu 
cem vagas para castração de 
cachorros dos bairros Cidade 
Jardim, Jardim Princesa, 
Lago Azul e Araretama. O 
intuito do serviço é prevenir 
doenças graves e evitar o 
abandono de filhotes incen-
tivando a posse responsável. 

Com a expectativa de cas-
trar mais de mil animais até 
o final deste ano, a castração 
de gatos e cachorros no 
município está oferecendo 
um sistema de chipagem. O 
novo programa introduz um 
microchip no animal e utiliza 
os dados dos proprietários 
para o cadastro em uma 
plataforma. 

Segundo a Prefeitura, com 
o trabalho em caso de fuga, 
perda ou maus tratos de 
animais, o Centro consegue 

localizar o proprietário ou 
o bicho de forma rápida e 
discreta, já que ambos esta-
rão cadastrados no banco 
de dados. 

Os interessados em se 
inscrever para castrar os 
seus animais de estimação 
devem ir às 9h no Centro 
Comunitário da Cidade Jar-
dim, que fica localizado na 
rua Professor Wilson Pires 
César, s/n, no bairro Cidade 
Jardim. Todos devem estar 
usando máscara, portando 
documento oficial com foto 
e uma cópia do comprovan-
te de residência.

Para a inscrição não é 
necessário levar o animal. 
Após o cadastro, o contato 
será feito pela administra-
ção, que é responsável por 
informar data e hora do 
procedimento.

Os interessados em mais 
informações sobre o aten-
dimento devem acessar o 
site da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Caraguá embarga três obras 
irregulares no Massaguaçu
Medidas do Urbanismo e da Polícia Ambiental são motivadas por falta de 
alvará; julho marcou aquecimento nas construções imobiliárias na cidade

Ação policial em espaço com obra paralisada por apontamento de irregularidade; Prefeitura barra outras duas construções no Massaguaçu

Fotos: Reprodução
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Mesmo com o mercado 
imobiliário em recuperação, 
Caraguatatuba interditou três 
obras, na última semana, na re-
gião norte da cidade. Segundo 
a Prefeitura, os projetos não 
tinham autorização municipal.

A ação contou com o apoio 
da secretaria de Urbanismo 
e da Polícia Ambiental. Ao 
menos, outros sete imóveis 
foram autuados e os processos 
seguem sobre análise do depar-
tamento jurídico da Prefeitura.

A atividade integra o pro-
grama municipal “Obras Re-
gulares”, que deve intensificar 
a fiscalização em Caraguá. 
Segundo o responsável pela 
pasta Wilber Cardozo, não há 
justificativa para que obras 
irregulares aconteçam, pois 
“além de termos na cidade 
bons técnicos, a Prefeitura de 

Caraguatatuba fornece muitos 
programas para a pessoa se 
regularizar”. 

Somente no último mês, mais 
de 140 projetos foram apro-
vados pelo setor responsável, 
o que representa uma área de 
mais de 22,5 mil m². Este foi 
o primeiro mês, em seis anos, 
com maior índice de aprovação 
de projetos.

A construção civil colabora 
ainda para geração de novos 
postos de trabalhado, fomen-
tando também a economia do 
município. Cardozo destacou 
que a construção de uma casa 
pode gerar até vinte empregos 
diretos e indiretos, enquanto 
grandes obras podem ter mais 
de trezentas pessoas emprega-
das ou beneficiadas.

Para regularizar obras é 
necessário entrar em contato 
com a secretaria de Urbanismo, 
localizada à avenida Brasil, nº 
749, no Sumaré, com horário 
de atendimento das 10h às 
14h. O pedido por ser enca-
minhado também por e-mail 
no endereço urbanismocara-
guatatuba@gmail.com ou por 
telefone (12) 3886-6060.

Banco do Povo 
tem negociação 
de atrasos
em empréstimo 

A Prefeitura de Ubatuba 
emitiu um alerta destinado às 
pessoas que estão em atraso 
com mais de sessenta dias no 
pagamento do empréstimo 
realizado por meio do Banco 
do Povo. A renegociação ofe-
rece descontos de até 50% dos 
juros, e multas em pagamento 
parcelado. 

Os interessados que opta-
rem pelo pagamento à vista 
podem conseguir um desconto 
de 75%, sem a necessidade 
de apresentar o avalista, res-
ponsável pelo pagamento do 
empréstimo ou financiamento 
realizado pelo titular. 

Outra opção oferece o parce-
lamento em até 36 vezes. Para 
isso é necessário o pagamento 
de uma entrada de no mínimo 
10% do valor total da dívida. 
Nesta opção é obrigatória a 
presença do avalista.

Para mais informações sobre 
as linhas de crédito disponíveis 
e os dados para a negociação, o 
Banco do Povo está realizando 
atendimento presencial à rua 
Paraná, n° 375, no Centro. Os 
interessados com dificuldade 
de locomoção devem procurar 
assistência pelo telefone 3834-
3500 ou o site bancodopovo.
sp.gov.br.

Da Redação 
Ubatuba

Sindicato mantêm 
cobrança sobre 
Latasa depois de
série de acidentes

Após registrar acidentes 
graves, os metalúrgicos da 
fábrica Latasa fizeram uma 
paralisação, na última segun-
da-feira, dia 26. Os trabalha-
dores reclamam também da 
falta de articulações para o 
pagamento da PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados). 
A empresa, que fica no bairro 
Feital, tem um quadro de mais 
de trezentos funcionários. 

De acordo com o Sindmetp 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Mo-
reira César e Roseira), no 
último dia 23 um trabalhador 
do setor de produção teve a 
mão presa em uma máquina 
e teve quatro dedos esma-
gados. Ainda na sexta-feira, 
outro funcionário, na ofici-
na de empilhadeiras, caiu 
sobre um objeto cortante e 
lesionou o tendão da mão. A 
classe apontou também que 
outros acidentes têm ocorri-
do no local de trabalhado, e 
que somente em trinta dias 
aconteceram duas quedas 
do gancho da ponte rolante 
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em espaço próximo aos me-
talúrgicos.

O presidente do Sindicato, 
André Oliveira, afirmou que 
tem criticado a ausência de 
efetivo na Latasa, o que tem 
sobrecarregado os trabalha-
dores. Outro fator apontado 
é a falta de EPI (Equipamento 
de Proteção Individual). Há 
relatos de trabalhadores 
que estão utilizando a mes-
ma máscara por até quatro 
vezes mais tempo do que o 
indicado.

Além das questões de segu-
rança do trabalho, há também 
a reclamação sobre a falta de 
negociação da PLR. Há cerca 
de dois meses, a Latasa deve-
ria ter iniciado as discussões, 
mas conforme a categoria, há 
recusa para abertura da nego-
ciação. “Ano passado foi pre-
ciso entrar em greve pra ter 
PLR. É um absurdo essa falta 
de transparência, tanto nos 
números de produção quanto 
nas questões de segurança, é 
um completo descaso com a 
vida do trabalhador. Hoje foi 
uma hora de paralisação, mas 
se nada mudar, os protestos 
vão aumentar”, ressaltou o 
presidente.


