
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 N.º 3.858R$ 1,50ANO 28

Lorena é contemplada com 376 casas, 
centro para idosos e campo de futebol 
Município recebe investimentos do Governo do Estado para habitação, social e lazer em quase 
R$ 4 milhões; programa Nossa Casa tem o intuito de suprir o déficit habitacional na RMVale

Gabriel Mota
Lorena

Lorena recebeu na última 
sexta-feira (13) a liberação de 
recursos financeiros para pro-
gramas de governo do Estado. 
Durante visita ao município, 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) assinou a au-
torização dos investimentos 
por meio dos programas 
Nossa Casa, São Paulo Amigo 
do Idoso e PEM (Programa 
Especial de Melhorias). 

Valor mais alto entre os 
anúncios, o Nossa Casa to-
taliza um investimento de 
R$3,76 milhões em subsídios 
concedidos. De acordo com 
o Estado, o programa tem 
o intuito de suprir o déficit 
habitacional para famílias 
com renda de até 3 salários 
mínimos. 

Para isso, os núcleos fa-
miliares que se enquadram 
na renda de R$ 2.994 a 
R$5.817,75 podem adquirir 
um imóvel do empreendimen-
to certificado pelo programa 
com o subsídio de R$ 10 
mil. Em Lorena, serão dis-
ponibilizadas 376 unidades, 
alcançando o valor de R$ 3,7 
milhões. Mais informações a 
respeito dos critérios podem 
ser encontradas no site nos-
sacasa.sp.gov.br.

A secretária de Obras e 
Planejamento de Lorena, 
Rosana Reis, explicou que 

será apenas um empreendi-
mento contemplado com o 
programa, feito pela cons-
trutora Habras, que ainda 
não divulgou um prazo para 
conclusão das obras. “É um 
local, a gleba 2 do bairro 
Aterrado, na avenida José Mo-
reira Miguel. O projeto já foi 
aprovado e está em trâmites 
de documentação”.

Outra verba anunciada é da 
secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social, por meio 
do programa “São Paulo Ami-
go do Idoso”, com um aporte 
de R$ 250 mil, liberado para 
a construção de um Centro de 
Convivência do Idoso. 

De acordo com o Estado, 
no espaço serão realizadas 
atividades que contribuam 
no processo de um enve-
lhecimento saudável entre 
outras ações, que podem ser 
frequentadas por idosos de 
a partir de sessenta anos. O 
secretário municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, Cláudio Freitas, ainda 
não tem detalhes de prazos 
ou de como o equipamento 
será implantado na cidade. 
“Fiz contato com a Drads 
(Diretoria Regional de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social), mas ainda não temos 
os detalhes desse recurso, 
apenas a autorização do 
repasse que foi anunciada”.

Por meio do PEM (Progra-
ma Especial de Melhorias), 
foi anunciada a liberação de 

R$250 mil. Também perten-
cente à secretaria de Habi-
tação do Estado, os recursos 
são destinados aos projetos 
de infraestrutura e/ou equi-
pamentos sociais de empre-

Prefeito Antonio Mineiro anuncia criação da frente de trabalho; ação minimiza danos da pandemia

Prefeitura de Cachoeira Paulista cria frente 
de trabalho com até cinquenta novas vagas
Projeto deve beneficiar famílias em situação de  vulnerabilidade com oportunidade de trabalho e salários
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Buscando amenizar os im-
pactos sociais da pandemia 
da Covid-19, Cachoeira Pau-
lista lançou um novo decreto, 
que cria a frente do trabalho 
como forma de geração de 
empregos. O programa deve 
beneficiar apenas moradores 
locais. As inscrições ainda não 
têm data para serem abertas.

Após análises financeiras e 
uma visita a Guaratinguetá, 
que já atua com este projeto, o 
prefeito Antônio Carlos Minei-
ro (MDB) assinou o documen-
to que cria a frente de trabalho 
no município. Ao todo serão 
cinquenta vagas disponibiliza-
das à população em situação 
de vulnerabilidade.

De acordo com Mineiro, o 
objetivo é ampliar os trabalhos 
realizados. Além dos atendi-
mentos da Assistência Social 
com distribuição de cobertores 
e cestas básicas, a necessidade 
ainda é o emprego. “Meu foco 
é ajudar atender essas pessoas. 
Assinamos o decreto de uma 
Frente de Trabalho, que não é 
muito, mas já ajuda as pessoas 
da cidade que não tenham um 
ganho e que queiram traba-
lhar”, frisou.

A ação é voltada para os 
serviços de limpeza urbana, 
manutenção de jardins e pin-
turas de prédios públicos, 
no período de quatro horas 
diárias mais a participação de 
palestras sobre empreendedo-
rismo. A remuneração será de 
R$ 600 e uma cesta básica por 
beneficiário.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Emprego, 
Luiz Carlos Pugialli, explicou 
que as vagas seguirão critérios 
como da família ser classifica-
da como baixa renda, possuir 
pessoas com deficiência em 
casa, o cadastro no CaÚnido 
ou serem os provedores da 
família. “Pra gente não criar 
nenhum tipo de privilégio, 
de trabalhar com indicações, 
vamos somente com aqueles 
que pelos critérios realmen-
te necessitam deste apoio”, 
salientou.

As expectativas são de que 
as inscrições sejam abertas 
na próxima semana. Os in-
teressados devem procurar 
pela unidade do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador), 
de segunda a sexta-feira das 
9h às 16h.
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endimentos habitacionais de 
interesse social. O prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) afir-
mou que a verba será des-
tinada à construção, já em 
andamento, de um campo 

de futebol soçaite no bairro 
Cecap, e que o investimento 
estadual não será suficiente 
para a conclusão das obras. 
“Vai ser iluminado (o campo), 
vai ter grama sintética, vai ter 

cobertura e nós vamos fazer 
vestiário. Sobre essa verba, 
vamos ter que gastar o dobro, 
porque a gente quer fazer o 
melhor para a população do 
bairro”.

Moradora de área ocupada no Parque das Rodovias, recebe escritura durante solenidade que contou com a presença de Rodrigo Garcia
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Moradores do Parque do Sol protestam 
contra o aumento de prestações da CDHU

Apartamentos do CDHU; famílias que moram nas unidades de Guará questionam aumento de valores 

Fotos: Reprodução

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de moradores 
de apartamentos da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no do Estado de São Paulo) 
em Guaratinguetá tem se 
queixando sobre o aumento 
no valor das prestações das 
moradias. Há casos em que 
o reajuste estaria acima de 
R$ 50 e chegou a R$ 100.

Os moradores de prédios 
como o Parque do Sol se 
queixaram no fim de julho. 
“Não foi comunicado nada 
para os moradores, em 
média, o valor do aumento 
foi de R$ 50. Para mim, foi 
em torno de R$ 100 e não 
teve nenhum aviso prévio”, 
destacou o vigia Benedito 
Carlos Santana, que salien-
tou a dificuldade de outros 

Reajuste chegou a R$ 100 nesta fase de pós pandemia; gerente abre possibilidade de diálogo
moradores a quitar esses 
débitos.

Segundo Santana, o rea-
juste é aplicado anualmente 
a cada mês de julho. Cerca 
de setecentas pessoas mo-
ram nos blocos da CDHU do 
Parque do Sol. “Em torno de 
R$ 50, R$60, mas o meu foi 
R$ 100. Não estou reivindi-
cando apenas o meu, já que 
eles me procuraram, porque 
sou porta-voz deles”, relatou 
o morador, que teve reajuste 
de R$ 239 para R$ 330.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato 
com o gerente do Núcleo 
Regional da CDHU Francisco 
Assis Vieira Filho, o Tchesco, 
que respondeu por meio de 
nota: “Nos contratos antigos 
até três salários mínimos, 
como no conjunto habita-
cional Guaratinguetá F, en-
tregue em 30 de dezembro 
de 2009, a prestação é de 

15% sobre os rendimentos 
da família e aumentou o 
salário mínimo. A cada ano 
a prestação é reajustada”.

Ainda de acordo com 
Tchesco, uma consulta foi 
realizada após as reclama-
ções. “Foi orientado que 
cada mutuário que perdeu 
o emprego e agora tem 
um salário menor, caso de 
separação do casal, algum 
tipo de doença ou inadim-
plência, e que no acordo 
gera valores maiores nas 
prestações, deve procurar 
a CDHU”.

A gerência regional orien-
ta que os moradores que 
passaram por essas situa-
ções procurem o escritório 
regional em Taubaté pelos 
telefones 12 2123-0666, 
0800 000 2348 ou pelo site 
cdhu.sp.gov.br. Segundo o 
gerente, a análise nessas si-
tuações é feita caso a caso.

Fotos: Reprodução

Cruzeiro registra três homicídios em apenas cinco dias 
Jovem é morto a tiros no Vila Maria na última quarta-feira; Polícia Civil segue no rastro para identificar os autores 

Da Redação
Cruzeiro

Terceira cidade mais vio-
lenta da região no primeiro 
semestre do ano, Cruzeiro 
enfrenta também um início 
de agosto sangrento. Com o 
assassinato de um jovem de 
19 anos na noite da última 
quarta-feira (11), o municí-
pio atingiu a preocupante 
marca de três homicídios 
em apenas cinco dias.

A mais nova vítima da 
violência em Cruzeiro foi 
o morador do bairro Vila 
Batista, Leandro Gabriel, 
morto a tiros no bairro 
Vila Maria. De acordo com 
o boletim de ocorrência, a 
Polícia Militar foi acionada 
por moradores da rua Ál-
varo Moitinho Neiva, por 
volta das 23h da última 
quarta-feira, que relataram 
ter ouvido diversos dispa-
ros de arma de fogo. 

Ao chegarem no local 
indicado, a PM e o Corpo 
de Bombeiros se depara-
ram com o jovem morto no 
chão. A vítima foi alvejada 
nas regiões da cabeça e das 
costas. 

Segundo a Polícia Civil, 
um inquérito foi aberto 
para tentar identificar o 
atirador. Durante esta se-
mana, a corporação deverá 
coletar depoimentos de fa-
miliares de Leandro e ana-
lisar as imagens de câmeras 
de videomonitoramento da 
região do crime.  

O assassinato do jovem 
foi o terceiro registrado 
em Cruzeiro em agosto. 
O primeiro caso ocorreu 
no último dia 7, vitiman-
do Rodrigo de Andrade 
Inácio, que não teve sua 
idade divulgada. Segundo 
o boletim de ocorrência, 
o homem caminhava pela 
avenida Reinaldo Elisei, no 
bairro Vila Batista, quando 
foi surpreendido por um 
motociclista, por volta das 
23 h. Atingido por diversos 
disparos de arma de fogo, 
Inácio morreu no local.

O segundo assassinato 
aconteceu no último dia 9, 
no bairro Lagoa Dourada. 
De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública 

do Estado, um servente 
de pedreiro de 53 anos, 
que também não teve sua 
identidade divulgada, foi 
morto a tiros após abrir 
o portão de sua casa, que 
fica às margens da estrada 
Manoel de Andrade Vilela. 

Os homicídios dolosos 

(quando existe a intenção 
de matar) seguem sendo 
investigados pela Polícia 
Civil, que tenta identificar 
os assassinos.

Semestre – De acordo 
com os dados divulgados 
pela SSP no último dia 3, 
Cruzeiro contabiliza 16 

vítimas de assassinato no 
primeiro semestre do ano. 
Com os casos, o munícipio 
é o terceiro com mais re-
gistros na RMVale (Região 

Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), fi-
cando atrás de Taubaté (24) 
e São José dos Campos (20).

Em comparação com o 

mesmo período de 2020, 
Cruzeiro teve em 2021 
uma morte violenta a mais, 
representando um aumento 
de 6%.

Leandro Gabriel, uma das vítimas da semana em Cruzeiro; três mortes
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Águas Piquete possui equipe ativa na identificação de vazamentos

Melhoria nos processos geram redução do 
desperdício de água na cidade de Piquete

A água é um patrimônio 
da humanidade e elemento 
vital para todos os ecossis-
temas e sociedades huma-
nas, devendo ser preserva-
da pelas gerações atuais e 
futuras afim de garantir 
a sua abundância. Assim, 
existe uma crescente preo-
cupação em preservar este 
bem natural necessário 
para a vida.

A busca por melhorias 

Da Redação
Piquete

dos processos internos, 
vem sendo constante na 
Águas Piquete, operação 
do grupo Iguá, concessio-
nária que faz o abasteci-
mento de água em Piquete, 
e possui uma equipe traba-
lhando intensamente para 
atingir um serviço qualida-
de, sendo percebida pelos 
clientes colaborando para 
a definição de ações a se-
rem desenvolvidas.

A busca por serviços de 
excelência, faz com que 
a Águas Piquete atue de 

maneira efetiva na busca 
por vazamentos em toda 
a cidade através de um 
equipamento chamado Ge-
ofone que auxilia na iden-
tificação de vazamentos 
ocultos nas tubulações por 
toda a cidade, além de todo 
o trabalho ágil e eficaz 
das equipes operacionais 
gerando benefícios como 
a redução de desperdícios 
de água.

Segundo Sérgio Bovo, “o 
comprometimento da alta 
administração com a qua-

lidade, padrões elevados 
de processos com sistemas 
de monitoramento de de-
sempenho dos serviços e 
sistema de atendimento 
aos consumidores, enfa-
tizando a satisfação dos 
colaboradores, assim como 
a dos clientes, na constante 
preservação da qualida-
de de vida da população 
com a entrega da água de 
maneira eficiente e com 
qualidade.”, explica o dire-
tor operacional da Águas 
Piquete.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho 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.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 PROC. Nº 206/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza, manutenção 
e transporte de cascalhos nas vias públicas e estradas rurais do município e serviços 
de trator esteira, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: OXIPAR SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI CNPJ: 24.013.033/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 07
VALOR TOTAL: R$ 425.546,88 (quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta 
e seis reais e oitenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 229/2021 - PP Nº 21/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é o registro de preços para a aquisição de material de pintura para consertos e 
manutenção dos próprios públicos do município, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão da 
respectiva Ata de Registro de Preços, conforme abaixo :
EMPRESA: GGV COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 35.236.131/0001-57
VENCEDORA DOS ITENS: 11,12,35,36,39,40,53,54,57,58,67,68,73,74,85,86,101,102,
105,106,117,118,127,128
VALOR: R$ 192.855,85 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais 
e oitenta e cinco centavos)
EMPRESA: HERMANO M PERRONI EPP
CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 13,14,15,16,37,38,65,66,79,80,107,108,115,116,123,124,
125,126
VALOR: R$ 205.943,40 (duzentos e cinco mil, novecentos e quarenta e tres reais e 
quarenta centavos)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 17,18,19,20,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,45,46,49,50,
83,84,87,88,89,90,93,94,103,104,111,112
VALOR: R$ 136.085,10 (cento e trinta e seis mil, oitenta e cinco reais e dez centavos)
EMPRESA: KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 37.286.991/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 7,8,25,26,61,62,75,76,77,78
VALOR: R$ 45.641,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais)
EMPRESA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,5,6,9,10,21,22,41,42,51,52,55,56,59,60,63,64,69,70,
109,110,113,114,119,120,121,122
VALOR: R$ 101.654,65 (cento e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e sessenta 
e cinco centavos)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP
CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 91,92,97,98
VALOR: R$ 119.041,50 (cento e dezenove mil, quarenta e um reais, e cinquenta centavos)
EMPRESA: R J COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME
CNPJ: 27.218.420/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 43,44,47,48,71,72,81,82,99,100
VALOR: R$ 132.334,00 (cento e trinta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais)
EMPRESA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,95,96,129,130
VALOR: R$ 188.990,00 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 273/2021-SUP; 
6204/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição emergencial de equipamento CPAP e máscara nasal para atender 
determinação judicial exarada nos autos do processo n° 0000904-89.2021.8.26.0323.
CONTRATADA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.652.247/0001-06
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021

 
     

SINDICATO DOS EMRPEGADOS NO COMERCIO DE LORENA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda a categoria dos  
trabalhadores e empregados do comércio varejista, atacadista em geral e Concessionárias de veículos, sócios e 
não-sócios, de sua base territorial integrada pelos Municípios de LORENA, PIQUETE, CANAS e CUNHA, no 
Estado de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 do mês de 
agosto do ano de 2021,  das 8:00 às 18:00 horas. A assembleia contará com uma urna fixa na sede do sindicato,  
sendo do comércio varejista, atacadista em geral e concessionárias de veículos e se encerrará no dia 
27/08/2021, na sede do sindicato, na Rua Major Rodrigo Luiz, nº 46, Bairro Centro, nesta cidade de Lorena, 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar, a partir dos votos coletados, sobre os assuntos constantes da seguinte 
Ordem do Dia: a - apresentação, discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para a 
negociação da Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às categorias econômicas representantes 
do Comércio Varejista e Atacadista do Estado de São Paulo, com representação específica e geral,  e 
Sindicato das Concessionárias de Veículos do Estado de São Paulo - SINCODIV, visando a obtenção de 
vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva categoria profissional; b - deliberar e aprovar 
sobre as formas  e meios de custeio das atividades sindicais; c - discussão e aprovação das condições em que 
haverá paralisação coletiva, na hipótese de recusa pela categoria patronal em discutir as reivindicações 
constantes da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da mesma após formalizada; d - votação pela Assembleia 
sobre a concessão de poderes específicos ao Presidente da entidade e/ou da Federação dos Empregados no 
Comércio do Estado de São Paulo para negociar e firmar a norma coletiva, ou instaurar Dissídio Coletivo de 
Trabalho nos termos da legislação vigente, se for o caso; e – outros assuntos de interesse da categoria 
profissional, especialmente, a autorização  para a implementação de um sistema para o tratamento de dados 
pessoais e informações da categoria profissional representada,  inclusive nos meios digitais, com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade referente aos dados coletados por esta entidade, 
com a finalidade de desenvolver pesquisa, estudo, elaborar propostas que contemplem os interesses da 
categoria profissional, oferecer serviços individuais e coletivos, atender a normativos e regulamentos legais 
administrativo e judicialmente,  aptos a atender ao disposto na Lei nº 13.709/2018,  na forma do art. 612 c/c o 
art. 859, da CLT, e em consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá deliberar, em 
primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios e de qualquer número de não 
sócios, e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de 
qualquer número de não sócios. 
 Lorena, 18 de agosto de 2.021.  

Luiz Alfredo Gervazio Pereira 
Presidente 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETÁ  
CNPJ 48.554.349/0001-00 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro 
CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 

_____________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

Em conformidade com o disposto no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral, o Presidente 

da Entidade supra indicada convoca todos os associados quites a participarem da Assembleia 

Geral Extraordinária que será realizada no dia 25 de novembro de 2021, às 10h, na sede do 

Sindicato, à Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP, 

para a eleição dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos 

Delegados junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO SP, bem como os respectivos suplentes, 

para o mandato de 24 de janeiro de 2022 a 23 de janeiro de 2026. O prazo para registro das 

chapas será de 5 dias contados da data da publicação deste Edital e deverá ocorrer na 

Secretaria do Sindicato, das 9h às 17h. Havendo recusa do registro da chapa ou do candidato, 

caberá recurso para a Diretoria, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica 

determinado o dia 03 de dezembro de 2021 para a segunda convocação, caso não seja 

atingido o quórum na primeira. Em caso de empate entre as chapas votadas, será realizado 

novo escrutínio 15 (quinze) dias após a convocação que atingir o quórum. No caso de chapa 

única, ficam dispensadas todas as formalidades, nos termos do artigo 5º, do Regulamento 

Eleitoral, ocorrendo o pleito por aclamação na primeira data e horário indicados. 

Guaratinguetá, 19 de agosto de 2021. 

 

Elcio Ferreira Damico 
Presidente 

CPF 026.155.678-96 

 

 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº. 002/2021
 O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com 
fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal 13.204 de 14 de 
dezembro de 2015, Decreto Federal nº. 8.726 de 27 de abril de 2016, Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro 
de 1993 e alterações, Resolução nº 33, CNAS, de 12 de dezembro de 2012, NOB/
SUAS 2012, Resolução nº 109, CNAS, e demais disposições legais pertinentes 
a matéria, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à 
seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) ou Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) interessada em celebrar termo de colaboração 
que tenha por objeto a execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, para SELEÇÃO DE  ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, SEM 
FINS LUCRATIVOS, PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO EM 
ESPAÇO COM ESTRUTURA PARA ACOLHER COM PRIVACIDADE PESSOAS 
ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA, A PARTIR DOS 18 ANOS, RESPEITANDO O 
PERFIL DO USUÁRIO E GARANTINDO ACESSO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DE 
ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A abertura dos envelopes será às 10:00 horas do dia 20 de setembro de 2021 localizada 
na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, 
e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 
O EDITAL COMPLETO E AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER 
OBTIDAS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS – PAÇO MUNICIPAL 
– – Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, 
e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010  
OU SER RETIRADO NO SITE: http://www. cachoeirapaulista.sp.gov.br. Os envelopes 
contendo os documentos de Habilitação serão protocolados no Setor de Protocolos 
da Prefeitura de Cachoeira Paulista/SP 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº. 003/2021
 O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com 
fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal 13.204 de 14 de 
dezembro de 2015, Decreto Federal nº. 8.726 de 27 de abril de 2016, Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro 
de 1993 e alterações, Resolução nº 33, CNAS, de 12 de dezembro de 2012, NOB/
SUAS 2012, Resolução nº 109, CNAS, e demais disposições legais pertinentes a 
matéria, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção 
de Organização da Sociedade Civil (OSC) ou Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) interessada em celebrar termo de colaboração que tenha 
por objeto a execução do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 
para SELEÇÃO DE  ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS 
LUCRATIVOS, PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO EM ESPAÇO 
COM ESTRUTURA PARA ACOLHIMENTO DESTINADO A PESSOAS IDOSAS COM 
VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, A FIM DE GARANTIR 
PROTEÇÃO INTEGRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A abertura dos envelopes será às 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2021 localizada 
na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, 
e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 
O EDITAL COMPLETO E AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER 
OBTIDAS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS – PAÇO MUNICIPAL 
– – Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, 
e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010  
OU SER RETIRADO NO SITE: http://www. cachoeirapaulista.sp.gov.br. Os envelopes 
contendo os documentos de Habilitação serão protocolados no Setor de Protocolos 
da Prefeitura de Cachoeira Paulista/SP 
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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. 

Início em
1° DE JULHO

DE 2021

Primeiros
30 dias

10% DE 
DESCONTO
NA ADESÃO

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias

Até
90 dias}

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS
NA PARCERIA OAB E CAS DE LORENA

Até os primeiros 90 dias de

parceria será permitida a 

inclusão de pais com até 64 anos.
DEPENDENTES

Desconto de 10% nos valores

das mensalidades do Plano de

Saúde CAS.
PROMOÇÃO

O Plano de Saúde CAS tem a 

melhor infraestrutura e Rede

Própria de atendimento.
ESTRUTURA

Desconto de 10% na taxa de

adesão para aquisiçao nos

primeiros 30 dias da promoção.
DESCONTO

PLANO COM
COBERTURA
COMPLETA

* FAIXA ETÁRIA DE 0-18
ANOS COM COPARTICIPAÇÃO

POR MÊS99,20

12 3301.1418
12 9 9148.2196
12 3301.1418

SAIBA+SAIBA

Rua São Benedito, 06 | Centro

WWW.CASLORENA.COM.BR

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Comerciantes de Pinda-
monhangaba suspeitam ter 
caído em um novo golpe. 
Segundo relatos, no último 
mês, um homem apareceu 
numa loja de tintas bus-
cando parcerias para uma 
ação de grafite no Centro 
da cidade. O dinheiro arre-
cadado não chegou à loja e 
as vítimas já não conseguem 
retomar o contato.

De acordo com a proprie-
tária da loja de tintas, Fer-
nanda Castanheira, o homem 
foi ao estabelecimento há 
cerca de um mês buscando 
parcerias para a ação de 
grafitagem. Ele teria procu-
rado também o proprietário 
de um hotel no Centro para 
que o local recebesse a arte. 
A ação consistia em buscar 
apoio financeiro de peque-
nos comércios para comprar 
as tintas para as atividades 
que deveriam ser iniciadas 
na última segunda-feira (9), 
com carro de som e divulga-
ção com faixa na praça 7 de 
Setembro.

Comerciantes de Pindamonhangaba 
suspeitam ter caído em novo golpe
Homem teria convencido empresários com ação social para promoção da arte de rua

Castanheira começou a 
suspeitar de golpe quando 
outros lojistas passaram a 
questionar o início das ativi-
dades e se o dinheiro havia 
chegado até a loja de tintas. 
“A minha preocupação é se 
mais pessoas ainda estão 
acreditando nessa história 
e estão ajudando”, afirmou.

Há uma semana, o homem 
que se apresentou como 
professor do Cras (Centro de 
Referência de Assistência So-
cial) não responde nenhum 
dos envolvidos. Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba reforçou que 
não possui professores nas 
unidades do Cras e que tam-
bém não há nenhum projeto 
ligado a tintura ou pintura. 
“As parcerias realizadas pelo 
Cras, assistência ou qualquer 
órgão da administração dire-
ta ou indireta são realizadas 
de modo formal, com docu-
mentação, edital, assinatura 
de contrato/convênio e não 
abordagem direta às pessoas 
ou empresas”, reforçou. 

O “Qbradas Colors”, grupo 
de grafiteiros de Pindamo-
nhangaba, também desco-
nhece a ação e destacou 
que nenhuma ação é feita a 
partir de arrecadação direta 
de dinheiro, elas são vincula-
das à secretaria municipal de 
Cultura, por meio de editais.

Segundo os comerciantes, 
a Polícia Civil está ciente do 
possível caso de estelionato 
e segue acompanhando os 
desdobramentos.Expositor de tintas grafite em loja que foi alvo de golpistas; estelionatários arredaram dinheiro para programação cultural em Pinda

Fotos: Bruna Silva

Com R$ 60 milhões investidos, EDP inicia construção 
da primeira subestação de energia de Roseira
Mais de oitenta mil pessoas devem ser beneficiadas com novo sistema, que chega às cidades 
de Aparecida e Pindamonhangaba; expectativa de entrega para segundo semestre de 2022

Com investimento de R$ 
60 milhões, a EDP iniciou a 
construção da primeira su-
bestação de energia elétrica 
de Roseira. A expectativa é 
que 88 mil pessoas sejam 
beneficiadas no município 

Bruna Silva
Roseira

e nas cidades vizinhas, 
Pindamonhangaba e Apa-
recida.

De acordo com a EDP, 
a estação será erguida 
em uma área de três mil 
metros quadrados, no Vila 
Romana, e deve passar a 
funcionar a partir do se-
gundo semestre de 2022. 
O local contará com dois 

transformadores de potên-
cia 12,5 MVA distribuídos 
em cinco alimentadores de 
média tensão, garantindo 
a elevação da capacidade 
do sistema do município. 
Os responsáveis afirmaram 
também que a ação assegura 
a infraestrutura energética 
para o crescimento econômi-
co da região. Pois, atualmen-

te, a cidade é mantida por 
subestações de Pindamo-
nhangaba e Aparecida. Para 
fazer a conexão do novo 
equipamento ao sistema da 
EDP, haverá a construção de 
uma rede com mais de 116 
quilômetros de extensão 
com tecnologias de fiação 
compacta e protegida. No 
percurso, serão instalados 
350 postes e 15 equipa-
mentos de proteção e de 
manobras de carga.

A subestação terá um 
sistema de acústica para 
evitar a propagação do som 
para o meio externo, além 
de transformadores com 
óleo vegetal, eliminando a 
possibilidade de impactos 
ao meio ambiente. O espa-
ço será 100% digitalizado, 
sendo operado e supervi-
sionado através do Centro 
de Operação da Companhia.

“Com este importante 
investimento em Roseira, 

a EDP reforça seu compro-
misso com seus clientes. 
A construção, ampliação e 
modernização de subestações 
e linhas de distribuição são 
fundamentais para garantir 
o atendimento ao mercado, 
reforçando a confiabilidade 
do sistema atual e a melhoria 
da qualidade do fornecimento 
dentro de elevadas condições 
técnicas e de segurança”, enfa-
tizou a diretora da EDP em São 
Paulo, Cristiane Fernandes.

Fotos: Reprodução


