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Sala de aula da rede municipal de Guaratinguetá; decisão judicial coloca contra o tempo a secretaria de Educação para adequação de cargo

Anuncio de Isael sobre convocação de aprovados em concurso de 2019, para atender déficit na Educação

Isael inicia contratação
de 162 profissionais e 
atende déficit da Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a convoca-
ção dos profissionais de edu-
cação aprovados no concurso 
público realizado em 2019. 
As vagas são destinadas para 
suprir as demandas de traba-
lhadores que se aposentaram 
ou pediram demissão. Con-
forme a Prefeitura, o chama-
mento garante a contratação 
de 162 profissionais, sendo 
117 professores da educação 
infantil e ensino fundamen-
tal inicial, além de 66 vagas 
para auxiliares de educação, 

assistentes de serviços ge-
rais, agentes de organização 
escolar e técnico em nutrição. 
Além dos professores, são três 
vagas para psicólogos, vinte 
para assistentes de serviços 
gerais, 11 auxiliares de casse, 
quatro assistentes sociais, um 
técnico em nutrição e seis 
agentes de organização esco-
lar. Inicialmente seriam 183 
cargos, mas, de acordo com a 
administração municipal, 21 
deles não tiveram candidatos 
habilitados.

Com objetivo de estimular o 
conhecimento e qualificação 
profissional, a Prefeitura lan-
çou o “Pinda Tech”, plataforma 
digital que busca expandir os 
saberes digitais. Os alunos que 
se destacarem ao longo do cur-
so serão encaminhados para o 
mercado de trabalho. O “Pinda 
Tech” é realizado em parceria 
com o Novo Futuro Tech, que 
reúne empresas, plataformas 
de ensino e comunidades com 
foco no estímulo da qualifica-
ção profissional.

“Pinda Tech” 
foca formação 
tecnológica 
gratuita
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TJ ordena adequação
nas escolas de Guará
Decisão cobra retorno de diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos 
para as salas de aula na cidade; professores temporários devem ser dispensados

As funções de confiança 
de professor coordenador 
pedagógico, professor di-
retor geral de escola e pro-
fessor vice-diretor de escola, 
em Guaratinguetá, foram 
declaradas inconstitucio-
nais. A decisão foi proferida 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo e afeta 
diretamente o andamento 
da secretaria municipal de 
Educação, que deve dispen-
sar um grupo de professores 
temporários, alocados nas 
escolas da cidade. Na Adin 
(Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade), o TJ publicou 
a decisão que determina o 
retorno imediato dos pro-
fissionais às salas de aula. 
Uma das determinações 
descritas no documento é 
de que a Prefeitura reali-
ze concurso público para 
os cargos de direção, vice 
direção e coordenação. A 
data-limite para essa mu-
dança, segundo o Tribunal 
de Justiça, é o próximo dia 
15 de setembro. Pág.  5

Estado mantém foco 
em mapeamento, e 
“Rotas Rurais” firma 
parceria com a região

Um evento realizado no 
final do mês de julho, em 
São José dos Campos, foi 
palco para a formalização 
de uma nova parceria entre 
o programa “Rotas Rurais”,  
criado pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, e cidades 

da região. Na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
foram contempladas com o 
convênio Lorena, Cachoei-
ra Paulista, Guaratinguetá 
e Pindamonhangaba.

Famílias do Barretinho 
estão mais próximas 
da legalizar moradias

Com o Programa Cidade Le-
gal, do Estado, Roseira contem-
pla mais um bairro atendido 
pela regularização fundiária. A 
ação no núcleo Barretinho pas-
sou pela fase de levantamento 
na última semana, e aguarda a 
análise do jurídico para futuras 
intervenções. O núcleo habita-
cional não divulgou o prazo 

para a entrega das escrituras 
destinadas aos moradores, 
que aguardam a legalização 
há trinta anos. Com o intuito de 
aumentar o desenvolvimento 
social e econômico do muni-
cípio, o programa pretende 
atender mais de trezentas 
famílias roseirenses.

Construção 
de CDHU na 
zona rural 
em Silveiras

Após quase duas décadas 
aguardando o início da cons-
trução de cinquenta casas 
populares na zona rural, as 
famílias de Silveiras ganha-
ram no início desta semana 
um motivo para renovarem 
suas esperanças. Após resol-
ver um imbróglio deixado 
pela antiga gestão munici-
pal, a Prefeitura revelou que 
concluiu o trâmite técnico 
exigido pelo Estado para a 
viabilização da obra. O Exe-
cutivo encaminhou recente-
mente ao CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano) todos 
os documentos e relatórios 
solicitados pela secretaria 
estadual da Habitação para 
o avanço das tratativas entre 
as partes.

O ex-prefeito de Roseira, 
Jonas Polydoro, teve as contas 
de 2018 rejeitadas pelo Tribu-
nal de Contas e pela Câmara. 
Seis dos nove vereadores 
votaram pela reprovação 
do documento e acataram o 
parecer. Com a reprovação, 
Polydoro pode ficar inelegível 
por oito anos.

Polydoro pode 
ficar oito anos 
fora após ter 
contas barradas
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Concessão da 
Via Dutra tem 
mudanças e 
obras na região

Com o leilão marcado pelo 
Governo Federal para o fim 
de outubro, o novo processo 
de concessão da rodovia Pre-
sidente Dutra prevê uma série 
de mudanças para os próximos 
trinta anos. Além de descontos 
aos motoristas que trafegam 
frequentemente pela estrada, 
outra novidade será a cons-
trução de marginais no trecho 
entre Lorena e Guaratinguetá. 

Prevendo arrecadar R$ 15 
bilhões, o Ministério da Infra-
estrutura agendou para 29 de 
outubro o certame de conces-
são da Via Dutra.
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Lorena tem 
acessos à Dutra, 
mas CCR barra 
novo trevo 

Fotos: Reprodução

Fotos: Bruna Silva
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Política a conta-gotas...

Sylvinho

O BRASIL NÃO É PARA 
PRINCIPIANTES!

Se não bastasse o “quebramos 
tudo”, petições de impeachment, 
a desarmonia e a pretensa inde-
pendência dos poderes, a eleição 
futura, com confiável ou não con-
fiável urna, e a variante Delta, a 
inflação chegará a 8% em 2021, 
com tendência de alta.

As causas podem ser entendi-
das pela paralização das empresas 
por falta de insumos devido a 
demanda retida pela pandemia; 
o incremento do setor terciário, 
com a reabertura dos serviços; o 
encarecimento das commodities 
pelo aumento das compras chi-
nesas e o clima prejudicando a 
atividade pecuária de corte e leite 
e, por último, o aumento do custo 

da energia pela seca e o dólar.
Este cenário não parece ser o 

bastante para o Planalto.
Para os investidores uma clara 

desconfiança do governo atual, 
que permitiu danos ambientais 
severos, como tratou a pande-
mia, abandonou a importância 
e a velocidade de aprovação das 
reformas estruturais e os gastos 
exorbitantes para a manutenção 
do poder e as próximas eleições.

Outro aspecto que os inves-
tidores nacionais e estrangeiros 
sinalizam: o clima de polarização 
política com a piora da economia 
que pode ser ampliada diante das 
eleições de 2022, independente 
de quem ganhe o pleito.

Diante deste quadro que se 
avizinha os fundos de pensão e 
operadores internacionais aguar-
dam a definição do cenário po-
lítico.

Outro aspecto inibidor a taxa 
de juros futuros, já acima de 10%, 
com tendência de alta – reflexo 
da incerteza política -, o câmbio 
girando em torno de R$ 5,50 e 
inflação em alta.

Além disso, as projeções de 
crescimento da economia em 
patamares baixos, o que afetará 
o consumo.

A expectativa era de que com 
o prosseguimento da discussão 
sobre a reforma tributária traria 
o aquecimento da economia, en-
xergam um cenário pior, onde o 
governo não terá saída a não se 
aumentar os impostos (?) já que 
pelo lado do corte de despesas, 
não houve avanço, pelo contrário 
o ímpeto de furar o teto é latente 
e a descoberta(?) dos precatórios.

Com os últimos embates o 
ministro Paulo Guedes jogou a 
toalha e a reforma tributária para 
as calendas gregas.

Na visão dos investidores o 
espectro da volta do populis-
mo, - proposta de eliminação em 
campanha -, a polarização políti-
ca – Bolsonaro e Lula – trará um 
possível controle estatal maior 
sobre a economia com o controle 
de preços e tarifas de serviço.

Os exemplos estão aí.
A tentativa do governo atual de 

controlar os preços da Petrobras e 
interferências no Banco do Brasil.

Além estas intervenções con-
traditórias para um governo li-
beral o fato de o ministro Paulo 
Guedes desacreditar uma das 
autarquias mais sérias e respon-

sáveis do país, o IBGE.
Apesar do governo não cum-

prir a meta do ministro Paulo 
Guedes de privatizar 17 estatais 
é possível que até o final deste 
mandato, o governo alcance a 
cifra de R$ 250 bilhões com a 
venda das subsidiárias vendidas 
pertencentes ao Banco do Brasil, 
Petrobras, Caixa Econômica e 
BNDES.

Este programa de desinvesti-
mento teve a maior participação 
com a vendas das subsidiárias da 
Petrobras.

O único projeto relevante 
aprovado recentemente foi a ca-
pitalização da Eletronorte.

Na fila a venda das outras 
estatais, como Correios, Casa 
da Moeda, Dataprev, Telebras, 
dentre outras, mas, continuam 
travadas.

Apesar do humor dos inves-
tidores diante da crise política, 
de confiança no país, o governo 
continua confiante na venda ou 
concessão de seus projetos.

Um setor que esbanja vitali-
dade é o do Ministério da Infra-
estrutura com a privatização dos 
aeroportos e as rodovias mais 
movimentadas como a Nova 
Dutra e as ferrovias Ferrogrão e 
Ferroeste.

De acordo com o cronograma, 
todos os projetos previstos para 
este ano estão andando e dentro 
do prazo.

Até parece que não temos 
problemas e soluções a serem 
alcançadas.

O governo não usa a inteligên-
cia e muito menos a memória!

O país não é para amadores!

 governo não usa a inteligência 
e muito menos a memória!

“Quem conduz uma 
discussão apelando 

para a autoridade não está usando 
sua inteligência, está usando apenas 

a sua memória”
Leonardo da Vinci

Isael Domingues

Avança Guará
Circula pelas rodas 

políticas de Guará que o 
prefeito Marcus Soliva en-
controu no presidente da 
Aceg, Guilherme Gigli, o 
parceiro mais que perfeito 
para o plano de retomada 
da economia da cidade, 
no pós-pandemia. Gigli, 
além de contribuir com 
sua perícia e habilidade 
empresarial, está sendo 
o elo entre o Executivo e 
o setor que representa o 
PIB local. Sem contar a 
idealização e execução da 
Casa do Empreendedor, acolhida na própria sede da Associação e que dará 
suporte e agilidade aos investidores nas aberturas de empresas e auxílio a 
linhas de créditos.

Sinistro ou estranho?
Muitos não entenderam o ‘acor-

dão’ que 'aparentemente' Mineiro 
celebrou com a oposição em Cacho-
eira Paulista, fato que movimentou 
a especulação política esta semana 
na terrinha arrasada com o efeito da 
Motolândia. E pelo andar da carru-
agem, vai continuar o cenário de 
destruição econômica de um muni-
cípio que deveria ser o pioneiro em 
progresso. Segundo a quase extinta 
torcida organizada, “acabou aquele 
discurso de mudanças”...

Entram três, sete pulam fora!
Ninguém entendeu e muitos 

do alto escalão do 'governo' não 
conseguiram explicar as vantagens 
que o prefeito Antônio Mineiro 
teria levado com 
essa ‘nova alian-
ça’, a não ser um 
aumento instan-
tâneo de rejei-
ção no mercado 
eleitoral. Se é 
que ele passou 
a contar com o 
apoio de três ve-
readores até então oposição, certeza 
é que acabou perdendo os votos de 
pelo menos cinco de sua base e mais 
três indiretos. Em contrapartida, o 
‘Fala Mansa’ ficou satisfeitíssimo...

Política & técnica
A exoneração do secretário de 

Educação de Lorena, no início da 
semana, movimentou as rodas polí-
ticas e a classe docente do pedaço. 
Após os entraves da licitação da 
merenda esco-
lar e inúmeras 
dificuldades na 
estrutura física 
das unidades es-
colares, além dos 
‘bla-bla-bla’ dos 
corredores da 
Câmara, Sylvio 
Ballerini resol-
veu tratar os assuntos da secretaria 
mais onerosa do município de perto, 
nomeando interinamente seu chefe 
de gabinete, Bronson Heleno, para 
o comando da pasta. Ah! Bronson 
já chegou chegando, quer dizer, 
distribuindo um vasto material de 
ensino que ‘jazia’ nos almoxarifados 
da Educação... 

Difícil de agradar
Pela repercussão da mudança na 

Educação, algo se tornou público e 
notório: criticam o prefeito Sylvio 
Ballerini por não fazer e, pelo visto, 
criticam também quando faz. Se 
com uma exoneração a patuleia está 
gritando, imaginem quando a foice 
passar em mais três ou quatro que 
estão na ‘corda-bamba’?!?!?

O ranking dos ‘mais mais...
Pegou bem com a população de 

Guará a iniciativa do prefeito Mar-
cus Soliva em editar uma lista com 
o ranking dos deputados que mais 

contr ibuíram 
com o municí-
pio, através de 
suas emendas 
parlamentares 
e articulações 
de recursos ao 
longo dos últi-
mos três anos. 
A ideia, segun-

do os bem informados, é municiar 
os eleitores em 2022, evitando os 
oportunistas da temporada que, a 
exemplo da eleição passada, juntos 
levaram mais de 30 mil votos da 
cidade, exatamente o que faltou 
para que fossem eleitos deputados 
da região...

De olho no placar
Para quem imaginou e apostou 

que o vereador Marcelo Coutinho 
– o Celão – retornaria à Câmara de 

O presidente da Aceg, Guilherme Gigli

Guará ‘quebrando geral’ e colocan-
do a torcida em pânico, a realidade 
foi outra. Pela segunda sessão con-
secutiva, Celão manteve silêncio 
moderado e com ares de suspense 
quanto as votações futuras. Num 
placar de cinco a cinco, ele poderá 
ser o fiel da balança, principalmente 
se o voto do emedebista ‘furão’ for 
atrelado em ata...

Placar apertado
Corre na boca-pequena de Po-

tim que a prefeita Erica Soler tem 
aprovado com tranquilidade seus 
projetos simples na Câmara, porém, 
se o discurso inflamar em questões 
polêmicas, o placar poderá ser trai-
çoeiro. A conta é simples: Marcinho, 
André Pé Preto, Emerson Magrener, 
Enegidea Tanaka e Fábio Chrispim 
no campo adversário; Marcelo 
Java, Rogerio Tigrão, Luiz Roberto, 
Cecilia Nogueira, Neia da Saúde e 
Valquíria Bertulino jogando pelo 
governo. Na conta dos politiqueiros, 
um que falte no plenário e outro 
que vire a casaca, a coisa, digo, o 
projeto, baba...

Dinheiro a curto prazo
O prefeito Isael Domingues e 

seu vice, Ricardo Piorino, estiveram 
reunidos com a classe empresarial 
de Pinda na última quarta-feira, num 
encontro men-
sal organizado 
pela Associação 
Comercial – a 
ACIP. Entre os 
assuntos trata-
dos, como ze-
ladoria,  ação 
social para re-
direcionar as 
pessoas em condições de rua e 
agendamentos de programações, o 
mais atraente aos comerciantes foi 
a injeção de mais R$ 5 milhões da 
Prefeitura no comércio local, com a 
antecipação da primeira parcela do 
13º salário dos servidores.

Quem planta colhe
Parece que o vereador Magrão 

não está vivendo seus melhores 
momentos no PL do prefeito Isael 
Domingues. Há quem profetize que 
ele já pode criar o grupo dos ‘cinco 
S’: 'sem' legenda pra deputado, 'sem' 
prestigio na estadual do PL, 'sem' 
atendimento na máquina pública, 
'sem' acesso ao gabinete do prefeito 
e, segundo a patuleia, se continuar 
jogando contra, pode ficar fora do 
campeonato de 2024. Por último, 
se pedir baixa do partido, completa 
mais um ‘S’, 'sem' partido...

Recado das ruas
Os vereadores Diego Miranda, 

Babu Branco e Carlinhos da Stok 
Car aproveitaram a possibilidade 
de um’ momento de fama’ em cima 
da gritaria que muitos fizeram, 
protestando quesitos do concurso 
seletivo da Prefeitura de Cruzeiro. 
Mesmo sabendo que o prefeito Tha-
les Gabriel já estava reagendando 
novas provas, o trio fez coro com o 

pessoal do ‘protesto’, utilizando as 
redes sociais. Disseram, na Padaria, 
que para os moradores é melhor ter 
um concurso para reclamar do que 
não ter, porque vereador para se 
aproveitar de certas situações, isso 
não falta...

E por falar em política...
...em Cruzeiro Nesta sexta-feira, 

o prefeito Thales Gabriel e seu esta-
fe receberam o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf, para reinauguração do 
Centro de Atividades Sesi, com 
investimento de R$ 200 mil. Thales 
também recebeu prefeitos da região 
para formalizar o convênio Atleta 
do Futuro, com Skaf, quer dizer, 
com programa marca de sucesso do 
Sesi. Observaram durante o evento 
que faltou pouco para ‘aquele vere-
ador’ gravar um vídeo para as redes 
sociais, nos moldes que tem feito 
com ‘apropriação indevida’ de obras 
e realizações alheias...

Skaf em dose dupla
A passagem de Paulo Skaf (com 

ares de candidato a senador da 
República) pela região, além de 
Cruzeiro, focou também Lorena 
com o mesmo tema, inauguração da 
escola Sesi, que teve investimento 
de R$ 22,3 milhões, para atender 
inicialmente 450 alunos. Durante o 
trajeto, uma passagem de Skaf com 
o prefeito e anfitrião Sylvio Ballerini 
pela antiga Comil – hoje de proprie-
dade do empresário, para checar a 
pavimentação ao acesso ao espaço 
industrial que está realizando.

Três lideranças, um espaço
A passagem de Paulo Skaf por 

Lorena, nessa sexta-feira foi além 
da inauguração da escola do Sesi. 
Proporcionou também um ambiente 

para ‘sementes’ de novas alianças. 
Mediado pelo presidente da Câ-
mara, Fabio Longuinho, o prefeito 
Sylvio Ballerini dividiu as atenções 
políticas do evento com Marietta 
Bartelega. Imaginem o clima de 
expectativas futuras...

Saúde política na UTI
Foi difícil encontrar um celular 

em Pinda, esta semana, que não 
tenha recebido via WhatsApp, um 
suposto comunicado do Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis, 
informando que o ex-prefeito Vito 
Ardito está impedido de concorrer a 
cargos eletivos até agosto de 2024. 
Segundo os cientistas do Mercadão, 
se o documento for autêntico, a ideia 
de disputar a próxima prefeitura, 
‘babou’. Talvez isto explique as apa-
rições de Ardito em alguns espaços 
políticos da cidade e o sorriso para 
as fotos com vereadores...

Antonio Mineiro

Marcus Soliva

Sylvinho, Longuinho e Marietta
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Isael Domingues inicia contratação
de 162 profissionais para a Educação
Chamamento de aprovados em 2019 atende déficit com vagas abertas na rede municipal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a convocação 
dos profissionais de educação 
aprovados no concurso público 
realizado em 2019. As vagas 
são destinadas para suprir as 
demandas de trabalhadores 
que se aposentaram ou pedi-
ram demissão.

Conforme a Prefeitura, o cha-
mamento garante a contrata-
ção de 162 profissionais, sendo 
117 professores da educação 
infantil e ensino fundamen-
tal inicial, além de 66 vagas 
para auxiliares de educação, 
assistentes de serviços gerais, 
agentes de organização escolar 
e técnico em nutrição. Além 
dos professores, são três vagas 
para psicólogos, vinte para 
assistentes de serviços gerais, 
11 auxiliares de casse, quatro 
assistentes sociais, um técnico 
em nutrição e seis agentes de 
organização escolar.

Inicialmente seriam 183 
cargos, mas, de acordo com a 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Anúncio do prefeito Isael Domingues sobre convocação de 162 aprovados em concurso público de 2019, para atender déficit na Educação

administração municipal, 21 
deles não tiveram candidatos 
habilitados. Além de atender o 
déficit da rede pública, a con-
vocação gerou a expectativa 
de alavancar a economia com 
a criação dos 162 postos de 
trabalho. “Desde 2016, quando 
acabou a vigência do último 
concurso público, a Educação 
vem sendo prejudicada com 
as constantes baixas. Agora 
estamos repondo para avan-
çar ainda mais. Temos novas 
unidades de ensino, escola de 
tempo integral, creches que 
iremos implantar e precisamos 
de profissionais para garantir a 
qualidade na rede municipal”, 
ressaltou o prefeito Isael Do-
mingues (PL).

A pasta responsável relatou 
que a ação é uma nova pers-
pectiva para a rede municipal, 
além de eliminar prejuízos 
causados pela pandemia. A 
prioridade é que com retorno 
das aulas presenciais os alunos 
sejam atendidos da melhor 
maneira.

Isael consegue driblar a 
Lei Federal Complementar 
173/20, que instituiu no ano 
passado restrições aos con-
cursos públicos e criações de 
cargos durante a pandemia do 
novo coronavírus devido à va-
cância de cargos, com casos de 
afastamentos, aposentadorias e 
falecimentos. A norma federal, 
que tem barrado o poder públi-
co de contratar, segue em vigor 
até 31 de dezembro deste ano.

Foto: Bruna Silva

TJ declara inconstitucionais funções 
de confiança na Educação de Guará
Decisão cobra retorno de diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos 
para as salas de aula na cidade; professores temporários devem ser dispensados

Da Redação
Guaratinguetá

As funções de confiança 
de professor coordenador 
pedagógico, professor diretor 
geral de escola e professor 
vice-diretor de escola, em Gua-
ratinguetá, foram declaradas 
inconstitucionais. A decisão 
foi proferida pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo e afeta diretamente 
o andamento da secretaria 
municipal de Educação, que 
deve dispensar um grupo de 
professores temporários.

Na Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade), o TJ 
publicou a decisão que de-
termina o retorno imediato 
dos profissionais às salas de 
aula. Uma das determinações 
descritas no documento é de 
que a Prefeitura realize con-
curso público para os cargos 
de direção, vice direção e 
coordenação.

A data-limite para essa mu-
dança, segundo o Tribunal 
de Justiça, é 15 de setembro. 
Por nota, a Prefeitura de Gua-
ratinguetá informou que a 
tramitação da Adin era de 
conhecimento da atual ad-
ministração e dos servidores 
da educação. “Os cargos de 
gestão em escolas municipais 
de Guaratinguetá são funções 
de confiança há décadas, sen-
do alvo de questionamento 
do Ministério Público apenas 
recentemente.”

Os professores temporários 
atuam nas mesmas salas de 
aula desde 2020. “A dispensa 
imediata pode criar um outro 
problema: o desemprego no 

meio da pandemia. Esses em-
pregos têm garantido renda 
e ocupação que permitem 
sustento de famílias e movi-
mentação da economia. Uma 
grande preocupação adicional 
nesse processo (trecho da 
nota)”.

O texto lembra ainda que os 
funcionários mantêm o serviço 
há décadas, com atendimento 
aos alunos e famílias. “Temos 
gestoras que estão à frente de 
sua comunidade escolar há 10, 

15 e até mais de 20 anos. Uma 
vida dedicada a entender os 
meandros dessa comunidade, 
a conhecer famílias e alunos”.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá garantiu ainda que os 
profissionais da rede pública 
municipal são capacitados 
e passam por treinamentos 
frequentes. “Temos investido 
na preparação de nossa rede 
para a possibilidade de uma 
nova realidade de diretores e 
coordenadores pedagógicos 

efetivos desde que a ação 
foi ajuizada. Todavia, temos 
a firme convicção de que a 
interrupção do ano letivo em 
andamento é prejudicial aos 
alunos e profissionais”, conclui.

O Executivo tentará, junto 
ao Poder Judiciário, concluir o 
ano letivo de 2021 com tempo 
para organizar o concurso e 
preparar o despedimento dos 
professores temporários.

O presidente do Sisemug, 
José Eduardo Ayres explicou 
que não há o que se fazer 
nessa situação, por se tratar 
de uma Adin. Ainda de acordo 
com Ayres, são 76 professores 
que serão dispensados em 
setembro.

O líder do Sindicato contou 
ainda que, após as nomeações, 
o Sisemug teria questionado o 
setor de Educação. “Na época o 
Sindicato questionou, porque 
o plano de carreira do magis-
tério, que está em vigor desde 
2008, prevê que para ocupar 
o cargo de diretor de escola, 
vice-diretor e coordenador 
pedagógico precisa fazer um 
processo seletivo interno para 
que todos os professores que 
quiserem e tiverem habilita-
dos, se passarem, ocupem as 
salas”.

O sindicalista apontou que 
o problema veio com as no-
meações. “Diante dos nossos 
questionamentos, a secretária 
abriu um concurso público, fez 
tudo certinho, contratou a em-
presa, juntou no Ministério Pú-
blico, na denúncia que existia, 
que tinha feito (o concurso), 
que tinha cumprido. Só que 
na prática, ela nomeou para 
os cargos quem ela quis, e não 
quem passou no concurso”.

A secretária de Educação, Beth Sampaio; Guará notificada sobre cargos

Fotos: Rafaela Lourenço Iniciativa disponibiliza localização 
e endereçamento de propriedades 
para vias das zonas rurais na RMVale

Estado mantém foco 
em mapeamento, e 
“Rotas Rurais” firma 
parceria com a região

Um evento realizado no 
final do mês de julho, em 
São José dos Campos, foi 
palco para a formalização 
de uma nova parceria entre 
o programa “Rotas Rurais”,  
criado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, e cida-
des da região. Na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) foram contempla-
das com o convênio Lo-
rena, Cachoeira Paulista, 
Guaratinguetá e Pindamo-
nhangaba.

Além dos prefeitos das 
respectivas cidades, Sylvio 
Ballerini (PSDB), Antônio 
Carlos Mineiro (MDB), 
Marcus Soliva (PSC) e Isael 
Domingues (PL), o secre-
tário estadual de Abas-
tecimento e Agricultura, 
Itamar Borges participou 
do evento e representou o 
governo Doria (PSDB).

Lançado em 2019, o 
“Rotas Rurais” tem como 
principal objetivo mapear 
as estradas paulistas para 
que os moradores das zo-
nas rurais possam ter a lo-
calização e endereçamento 
digital de suas proprieda-
des. Além do desenvolvi-
mento da infraestrutura do 
campo, a iniciativa auxilia 
a atuação de instituições 
privadas, cooperativas e 

Fabiana Cugolo
RMVale

associações de produtores 
com logística e distribuição 
dos produtos agropecuários. 
Com o mapeamento destas 
regiões, outro benefício à 
população do campo é a 
facilidade de acesso a ser-
viços públicos como saúde 
e segurança.

Segundo o secretário de 
Governo de Guaratinguetá, 
João Vaz, o “Rotas Rurais” 
é disponibilizado por meio 
de um aplicativo de acesso 
livre para os agricultores 
que estiverem inscritos 
no programa. “O procedi-
mento começa a partir do 
momento que o agricultor 
se cadastra no aplicativo 
‘Rotas Rurais’, assim ele pas-
sa informações iniciais para 
secretaria da Agricultura, 
que posteriormente vai vali-
dar esses dados por meio de 
visitas e da atuação de sua 
equipe técnica”, explicou.

Com a implantação do 
programa, será possível a 
localização destes endere-
ços rurais em aplicativos 
de mobilidade como Waze 
e Google Earth. São Pau-
lo possui cerca de 350 
mil propriedades rurais, 
distribuídas entre os 645 
municípios.

A meta do Estado, segundo 
informações repassadas às 
prefeituras, é de que ao me-
nos em seis meses, aproxi-
madamente trezentas destas 
cidades paulistas tenham 
estradas mapeadas.

Com contas rejeitadas Polydoro pode ficar oito anos fora
Da Redação
Roseira

O ex-prefeito de Roseira, 
Jonas Polydoro, teve as con-
tas de 2018 rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e reprovadas 
também pela Câmara. Seis dos 
nove vereadores votaram pela 
reprovação do documento e 

acataram o parecer. Com a 
reprovação, Polydoro pode 
ficar inelegível por oito anos.

Os apontamentos feitos 
pelo Tribunal são referentes 
ao pagamento excessivo de 
horas extras, falta de desen-
volvimento sustentável com 
cuidados dos resíduos sólidos, 
aumento de nomeações para 
cargos em comissão, falta 
de atualização no Portal da 

Transparência e outros itens 
que foram listados pelo TCE.

No plenário, os vereadores 
discutiram por quase duas 
horas e meia. Dos nove ve-
readores, oito podiam votar, 
já que Joel Polydoro (PSD) é 
irmão de Jonas e, pelo grau de 
parentesco, não poderia par-
ticipar da votação. Dos oito 
votos possíveis, seis foram a 
favor do parecer do Tribunal, 

ou seja, pela reprovação das 
contas de Jonas.

A presidente da Casa, Ma-
ria Cecília dos Santos Duque 
(PSDB) e os vereadores Fran-
cisco da Silva Moreira, o “Gan-
dola” (PL), Daio da Farmácia 
(PP), Professor Adriano (PL), 
João Newton ‘da Estação’ (PL) 
e Luís Henrique Ramos, o 
‘Bigorna’ (DEM) votaram pela 
reprovação das contas. Edson 

Medeiros (PSD) e Marcelo 
Vasconcelos ‘da Saúde’ (PSD) 
votaram pela aprovação.

Reincidente – Antes de 
ter a reprovação das contas 
ratificada pela Câmara Mu-
nicipal, Jonas Polydoro teve 
as contas de 2013, 2014 e 
2016 rejeitadas pelo Tribu-
nal e também pelo Legisla-
tivo. O Ministério Público 
analisa a decisão.
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Trecho da rodovia Presidente Dutra; mudanças na concessão incluem formas de cobrança de pedágio

Fotos: Rafaela Lourenço

Processo realizado no Programa Cidade 
Legal, em Roseira, enfrenta indefinição 
de prazo para até trezentas unidades

Concessão da Via Dutra tem mudanças e 
amplia expectativas para obras na RMVale
Processo estabelece descontos e tarifas aos motoristas; trecho de Guará e Lorena deve receber melhorias

Com o leilão marcado pelo 
Governo Federal para o fim 
de outubro, o novo processo 
de concessão da rodovia 
Presidente Dutra prevê uma 
série de mudanças para os 
próximos trinta anos. Além 
de descontos aos motoristas 
que trafegam frequente-
mente pela estrada, outra 
novidade será a construção 
de marginais no trecho en-
tre Lorena e Guaratinguetá. 

Prevendo arrecadar R$ 15 
bilhões, o Ministério da In-
fraestrutura agendou para 
29 de outubro o certame 
de concessão da Via Dutra 
(BR-116). Com 402 quilôme-
tros de extensão, a rodovia, 
que liga São Paulo ao Rio 
de Janeiro, é administrada 
desde 1996 pelo Grupo CCR, 
através da concessionária 
CCR Nova Dutra.  

O novo processo deter-
mina que a vencedora do 

Lucas Barbosa
RMVale

leilão, que irá gerir a ro-
dovia até 2052, deverá 
implementar diversas no-
vidades. A principal delas é 
o DUF (Desconto de Usuário 
Frequente), que concederá 
tarifas de pedágio mais 
baratas aos motoristas que 
trafegam pela Via Dutra 
de forma mais assídua. 
De acordo com o Governo 
Federal, os critérios para 
a seleção dos condutores 
beneficiados e a base de 
cálculo dos descontos serão 
divulgados após a conclusão 
do trâmite burocrático. 

Outra mudança será o 
sistema de pedágio “Free 
Flow”, que possibilita ao 
usuário pagar proporcio-
nalmente a tarifa, de acor-
do com a quantidade de 
quilômetros percorridos. 
Os motoristas que optarem 
por esta alternativa não pre-
cisarão parar nas praças de 
pedágio, já que a cobrança 
será efetuada através de um 
sistema de reconhecimento 
das placas dos veículos. 

O contrato de concessão 
estabelece ainda a implan-
tação do “pedágio flexível”, 
que cobrará valores mais 
altos em trechos turísticos 
durante os finais de semana 
e feriados nacionais. 

Em contrapartida, a ven-
cedora do leilão deverá pro-
mover até 2031 uma série 
de melhorias na Via Dutra, 
como obras de duplicação 
de pistas, construção de 
marginais e implantação de 
terceiras e quartas faixas de 
tráfego. 

Segundo o Ministério da 
Infraestrutura, um dos lo-
cais que receberá a imple-
mentação de marginais é 
o trecho entre Lorena e 
Guaratinguetá, que possui 
uma extensão de quatro 
quilômetros. Também estão 
previstos mais quarenta qui-
lômetros de marginais na 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), contemplan-
do Caçapava, Jacareí, São 
José dos Campos e Taubaté.

Famílias do Barretinho 
estão mais próximas 
da legalizar moradias

Com o Programa Cidade 
Legal, do Governo do Estado 
de São Paulo, Roseira contem-
pla mais um bairro atendido 
pela regularização fundiária. 
A ação no núcleo Barretinho 
passou pela fase de levanta-
mento na última semana e 
aguarda a análise do jurídico 
para futuras intervenções.

O núcleo habitacional não di-
vulgou o prazo para a entrega 
das escrituras destinadas aos 
moradores, que aguardam 
a legalização há trinta anos. 
Com o intuito de aumentar 
o desenvolvimento social e 
econômico do município, o 
programa pretende atender 
mais de trezentas famílias 
roseirenses. “Eu creio que isso 
depende muito da documen-
tação que é apresentada. Tem 
lugares que é um pouco mais 
simples. Creio que tenha um 
andamento um pouco mais fá-
cil, mas infelizmente o dia para 
a finalização do programa, nós 
ainda não temos para divul-
gar”, lamentou o diretor do 
departamento de Finanças e 
Administração, Nelson Coelho.

Thamiris Silva
Roseira

O trabalho realizado no 
final do mês passado, com 
duração até o dia 2 de agos-
to, contou com informações 
dos moradores e com o re-
colhimento de documentos, 
como o contrato de compra 
e venda do imovel. “Caso a 
pessoa tenha perdido o dia 
para se inscrever no levanta-
mento, a indicação é que ela 
procure a Prefeitura o mais 
rápido possível”, informou 
Coelho.

Os moradores que tive-
rem alguma dúvida sobre o 
programa devem procurar o 
departamento de Engenharia, 
pelo telefone (12)3646-9900, 
no período das 8h às 17h, 
de segunda à sexta-feira. Os 
interessados também podem 
receber atendimento no local, 
à praça Sant’Ana, 201, no 
Centro.

Legalização – O prefeito 
Fernando Siqueira (PL) herdou 
o processo de legalização dos 
bairros da administração ante-
rior. As moradias no Vila Velha 
e Pazinho já estão em processo 
de finalização (registro em car-
tório), e os núcleos Esperança 
e Bela Vista em análise na 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo).
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Prefeitura lança “Pinda Tech” para 
nova formação tecnológica gratuita
Expectativa é ampliar acesso ao conhecimento para suprir a demanda do mercado digital

Com objetivo de estimular 
o conhecimento e qualifica-
ção profissional dos morado-
res, Prefeitura lançou, nesta 
semana, o “Pinda Tech”, 
plataforma digital que busca 
expandir os saberes digitais. 
Os alunos que se destacarem 
ao longo do curso serão en-
caminhados para o mercado 
de trabalho.

A ação ocorre a partir da 
iniciativa da secretaria de 
Administração, sem custos 
aos cofres públicos. O pro-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Isael (centro) anuncia Pinda Tech; projeto faz parte do Programa Cidade Inteligente e oferece curso gratuito

Sala vazia, cenário que o governo tenta impedir durante a retomada

jeto integra o programa 
“Cidade Inteligente”, uma 
série de ações que tornam 
os processos municipais 
digitais e mais ágeis. O 
“Pinda Tech” é realizado em 
parceria com o Novo Futuro 
Tech, que reúne empresas, 
plataformas de ensino e 
comunidades com foco no 
estímulo da qualificação 
profissional.

Para o prefeito Isael Do-
mingues (PL), o projeto está 
de acordo com o seu objeti-
vo na gestão: trazer econo-
micidade para o município, 
sem deixar de lado a qua-
lidade. Ele ressaltou ainda 

que tem focado numa tríade 
para cidade: modernidade, 
humanidade e inteligência.

Os cursos gratuitos já es-
tão disponíveis para que os 
moradores possam acessar 
a partir de qualquer dispo-
sitivo que tenham acesso à 
internet. Os alunos também 
contarão com suporte ne-
cessário para tirar dúvidas. 
Todas as pessoas que pos-
suem interesse em formação 
tecnológica estão aptas para 
participar das aulas. Não há 
exigência de escolaridade 
mínima. 

Segundo o secretário ad-
junto de Administração, 
Danilo Velloso, os alunos 
que se destacarem serão 
encaminhados para o merca-
do de trabalho. Atualmente, 
há uma demanda em aberto 
de 120 profissionais para o 
segmento.

Os interessados podem 
acessar o site novofuturo.
online/pindatech e concluir 
a inscrição para as aulas.

Fotos: Bruna Silva

Fotos: Reprodução

Estado lança auxílio de R$ 1 mil para 
evitar evasão de alunos da rede pública
Benefício é destinado a estudantes em vulnerabilidade e extrema pobreza

Com objetivo de diminuir 
a evasão dos alunos da rede 
pública de ensino, o Governo 
do Estado lançou, no último 
dia 19, o Bolsa Povo Educação, 
que vai pagar R$ 1 mil por ano 
letivo concluído aos alunos 
cadastrados no programa de 
transferência de renda.

Atualmente são 3,5 milhões 
de estudantes matriculados, 
com 770 mil vivendo em situ-
ação de pobreza ou extrema 
pobreza. De acordo com a 
secretaria de Educação, podem 
participar os estudantes do 
ensino médio e nona série do 
fundamental da rede estadual 

Marcelo Augusto dos Santos
Educação

e inscritos no CadÚnico. “Quero 
ratificar a importância dessa 
iniciativa para combater a 
evasão escolar. Cinco milhões 
de crianças deixaram a escola 
em 2020 no Brasil, isso é um 
deserto para o futuro do Brasil. 
Pessoas sem ensino não rea-
gem, se tornam dependentes, e 

é isso o que nós não queremos. 
Queremos crianças e jovens 
que tenham, pelo ensino, a 
oportunidade de viver melhor”, 
disse o governador João Doria.

Para esse ano, o Poder Execu-
tivo vai investir R$ 100 milhões 
e mais R$ 300 milhões no ano 
letivo de 2022, totalizando 

R$400 milhões, mas para rece-
ber o benefício será levada em 
conta as metas estabelecidas 
pelo programa como a frequ-
ência escolar mínima de 80%, 
dedicação de 2 a 3 horas de 
estudos pelo aplicativo CMSP 
(Centro de Mídias São Paulo) e 
participação nas avaliações de 
aprendizagem. Os estudantes 
da 3ª série do Ensino Médio 
devem ainda realizar atividades 
preparatórias para o Enem.

As inscrições para o progra-
ma poderão ser realizadas a 
partir da próxima segunda-fei-
ra (30) e seguem até o dia 10 de 
setembro, no site bolsadopovo.
sp.gov.br.

“O bônus demográfico do 
Brasil está diminuindo a partir 
do final de 2022. Perder essa 
geração será uma catástrofe. Se 
não tivermos os investimentos 
e as políticas necessárias no 
enfrentamento presente a esta 
pandemia, será uma conta que 
teremos que pagar pelo menos 
nos próximos trinta anos”, 
afirmou o secretário estadual 
da Educação, Rossieli Soares.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 042/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de insumos médico-hospitalares e 
de testes rápidos para pesquisa qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2 para a 
Unidade Mista de Saúde do município, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 13/09/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos 
e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria 
de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após 
recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL 
na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 27 de agosto de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO / EDITAL RERRATIFICADO I
PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2021 PROCESSO 240/2021
O Município de Lorena-SP torna público o Julgamento de Impugnação e a Reabertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de insulinas análogas, medicamentos e demais objetos 
de ação judicial cadastrados na assistência farmacêutica, pelo período de 12 (doze) meses.
A Impugnação ao Edital apresentada pela empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA foi 
ACOLHIDA PARCIALMENTE, conforme Parecer Jurídico. Deste modo houve alteração 
no Edital.
A alteração ocorreu na inclusão da clausula 3.4.1 do Anexo I – Termo de Referência.
Do dia 27 de agosto de 2021 ao dia 13 de setembro de 2021 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 13 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 13 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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Aldeias Infantis 
SOS Brasil, CNPJ nº 35.797.364/0031-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01, que refere-se à 
alteração da clausula quinta - classificação orçamentária, inciso I – Parcela cofinanciada 
com Recursos Municipais, onde se lê o valor R$ 31.817,30 (trinta e um mil, oitocentos e 
dezessete reais e trinta centavos), leia-se R$ 90.000,00 (noventa mil reais).A presente 
modificação não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração 02/2021. 
Data de assinatura: 27/08/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 270/2021 SUP – 2332/2021 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação empresa especializada em serviços de manutenção de consultório 
odontológico, para realização nas unidades Estratégia Saúde da Família e Centro de 
Especialidades Odontológicas I, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste contrato, no projeto básico e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: WALTER THIAGO DA SILVA CORREA33277542840ME
CNPJ: 34.169.296/0001-90
VALOR TOTAL: R$ 16.933,00 (dezesseis mil, novecentos trinta e três reais)
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA:27/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 PROC. Nº 202/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de material gráfico para 
diversas secretarias, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: JOSE LUIZ DE ALMEIDA GRAFICA ME CNPJ: 06.983.554/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 24,48,77,78
VALOR TOTAL: R$ 17.244,60(dezessete mil, duzentos quarenta e quatro reais e sessenta 
centavos)
CONTRATADA: BELLA’S GRAFICA EIRELI ME CNPJ: 17.915.708/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS:05,08 a 10,15,26 a 28, 30,32,51,59,69,71 a 73,76,80 a 85,97 
a 102,106,107
VALOR TOTAL: R$ 35.977,10(trinta e cinco mil, novecentos setenta e sete reais e dez 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021 PROC. Nº 229/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de material de pintura para 
consertos e manutenção dos próprios públicos do município, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,95,96,129,130
VALOR TOTAL: R$ 188.990,00(cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa reais)
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 91,92,97,98
VALOR TOTAL: R$ 119.041,50(cento e dezenove mil, quarenta e um reais e cinquenta 
centavos)
CONTRATADA: KLOOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 37.286.991/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08,25,26,61,62,75 a 78
VALOR TOTAL: R$ 45.641,00(quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais)
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA ME CNPJ: 54.249.529/0001-72
VENCEDORA DOS ITENS: 03 a 06,09,10,21,22,41,42,51,52,55,56,59,60,63,64,69,70, 
109,110, 113,114,119 a 122
VALOR TOTAL: R$ 101.654,65(cento e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos)
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI EPP CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS:13 a 16,37,38,65,66,79,80,107,108,115,116,123 a 126
VALOR TOTAL: R$ 205.943,40(duzentos e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais 
e quarenta centavos)
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS:17 a 20,23,24,27 a 34,45,46,49,50,83,84,87 a 
90,93,94,103,104,111, 112
VALOR TOTAL: R$ 136.085,10(cento trinta e seis mil, oitenta e cinco reais e dez centavos)
CONTRATADA: 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 TOTAL: R$ 192.855,85(cento noventa e dois mil, oitocentos cinquenta e cinco 
reais e oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2021

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 272/2021-SUP; 
5625/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de películas de proteção solar para as janelas, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde, Ambulatório de Especialidades II (AEII).
CONTRATADA: S A BARBOSA DA SILVA CNPJ Nº: 33.736.924/0001-00
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021

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 290/2021-SUP; 5859/2021-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de óculos de grau (armação e lentes) para munícipe determinado, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: GOLD CNF COM. DE JOIAS LTDA EPP - CNPJ Nº: 12.065.396/0001-34
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021

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 293/2021-SUP; 
5979/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO CNPJ Nº: 51.612.828/0001-31
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021

Trecho do Ribeirão Piquete, contaminado após incêndio em fábrica; Cetesb orienta desuso das águas

Fotos: Francisco Assis

Cetesb aponta contaminação no Ribeirão 
Piquete após incêndio em fábrica de tintas
Companhia Ambiental alerta moradores de Cruzeiro e Piquete; órgão estadual mantém monitoramento

Uma análise realizada 
pela Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo) revelou, na úl-
tima quinta-feira (26), a 
contaminação do Ribeirão 
Piquete por resíduos pro-
venientes de uma fábrica 
de tintas, localizada na 
entrada do município e que 
sofreu um incêndio no iní-
cio desta semana. O órgão 
estadual alerta as famílias 
de Piquete e Cruzeiro a não 
consumirem, por tempo 
indeterminado, a água do 
ponto hídrico.

Em um comunicado divul-

Lucas Barbosa
RMVale

gado em sua página oficial 
na rede social Facebook, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) de Cruzeiro 
informou que foi notificado 
pela Cetesb sobre a condi-
ção imprópria do ribeirão, 
após o incidente ocorrido 
na ATS Color do Brasil, em 
Piquete, na última terça-fei-
ra (24).

A fábrica, que fica no 
bairro Santa Isabel, foi par-
cialmente destruída pelo 
incêndio, na manhã da úl-
tima quarta-feira (25), em 
um de seus galpões que 
armazenava materiais in-
flamáveis e tóxicos. Mesmo 
não deixando feridos, o fogo 
só foi contido pelo Corpo de 
Bombeiros após um com-

bate às chamas que durou 
cerca de 16 horas. As causas 
do incidente seguem sendo 
apuradas pela corporação.

Apesar de seu sistema não 
captar água do Ribeirão Pi-
quete, afluente do Rio Passa 
Vinte, que corta Cruzeiro, o 
Saae orienta os moradores dos 
bairros Embáu, Embauzinho e 
Várzea Alegre a não utilizarem 
a água destes pontos hídricos.

O ribeirão também não é 
utilizado para o abastecimen-
to de água de Piquete, porém 
a Cetesb alerta as famílias 
do município a manterem 
distância do recurso.

Através de novas análises 
da água, o órgão estadual 
mantém o monitoramento da 
situação do Ribeirão Piquete.

Lorena comemora a ampliação de acessos à 
Dutra, mas novo trevo é descartado pela CCR

A Prefeitura de Lorena se 
reuniu com representantes 
da CCR Nova Dutra, conces-
sionária que administra a 

Rafaela Lourenço
Lorena

rodovia Presidente Dutra, 
na última semana. Entre as 
discussões, melhorias nos 
acessos à cidade e as possi-
bilidades de um novo trevo 
para o município.

De acordo com a secre-
tária de Obras e Plane-

jamento, Rosana Reis, a 
CCR garantiu, no encontro, 
obras na principal entrada 
ao município, pela avenida 
Dr. Peixoto de Castro e no 
trecho de Lorena-Itajubá. 
Sem citar quais serão as me-
lhorias, além da ampliação 
e capacidade para o fluxo 
de veículos, a Prefeitura 
aguarda o projeto da CCR, 
que deve investir na alça 
de acessos dos dois trevos.

Umas das propostas apre-
sentadas pela administra-
ção foi a da construção de 

um novo trevo próximo a 
“antiga Nexans”, que teve 
a instalação de uma passa-
rela há cerca de dois anos. 
Segundo Rosana, a obra foi 
descartada.“A gente estava 
pleiteando um novo trevo, 
mas houve uma impossibi-
lidade porque a distância de 
um trevo no outro tem lei 
para isso, e nós já atingimos 
todas as distâncias possíveis 
de um trevo ao outro. En-
tão, por enquanto não vai 
haver”, explicou.

Nossa equipe de reporta-
gem questionou a conces-
sionária sobre as obras nos 
trevos e a inviabilidade de 
uma nova construção na 
cidade, mas não recebemos 
nenhuma resposta até o 
fechamento desta edição.
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Área que deve receber a construção residencial com casas populares em Silveiras; investimento via CDHU

Com 37 mortes, julho é o mês mais violento em 2021
Número de vítimas sobe 54% em comparação a 2020; Taubaté e Caraguatatuba lideram casos de homicídios dolosos

Lucas Barbosa
RMVale

Quem mora nas cidades da 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte) não se surpreende 
com dados revelados pelo 
Estado a cada mês, indicando 
a região como uma das mais 
violentas do mapa paulista. 
Mas o último deles, apresenta-
do na última quarta-feira (25), 
revelou que julho foi, até o 
momento, o mês mais violento 
em 2021. Além de Taubaté, 
as cidades de Caraguatatuba 
e Pindamonhangaba ficaram 
entre as três com mais vítimas 
de assassinato no período. 

De acordo com os dados da 
secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado, a região teve 37 
moradores assassinados em 
julho, sendo 35 por homicí-
dio doloso (quando existe a 
intenção de matar) e dois por 
latrocínio (roubo seguido de 
morte). O montante é 54% 
superior ao registrado no 
mesmo mês do ano passado, 
que foi de 24. Na época, foram 
contabilizados 22 casos de 

homicídio doloso e dois de 
latrocínio.

Em comparação com junho, 
que teve 29 vítimas, a região 
atingiu no mês seguinte um 
crescimento de 27% nas ocor-
rências. Empatadas com seis 
assassinatos cada, aparecem 
Taubaté e Caraguatatuba. O 
grupo de cidades com maior 
registro fecha com Pinda-
monhangaba, que teve cinco 
casos.

O crime que mais chocou a 
população de Caraguatatuba 
no período foi o triplo homi-
cídio praticado contra uma 
família do bairro Martim de 
Sá, no dia 15. Na ocasião, a 
funcionária pública Daniela 
Grecchi, 40 anos, teve sua 
casa invadida pelo ex-namo-
rado, Júlio Cesar Cardoso, 
37 anos, que era funcionário 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba. Armado com uma 
faca, o criminoso matou a 
ex-companheira e as duas 
filhas dela, que tinham 13 e 
15 anos. Ele esfaqueou ainda 
a terceira filha de Daniela, de 
apenas 9 anos, que conseguiu 
sobreviver. Após o crime, 
Cardoso tentou fugir de bi-

cicleta, mas foi interceptado 
pela Polícia Militar cerca de 
300 metros adiante. Depois 
de tentar esfaquear um dos 
PM’s, o criminoso foi baleado 
e morreu no local. 

As 11 demais cidades da re-
gião que tiveram moradores 
assassinados em julho foram 
São José dos Campos (4), 
Jacareí (3), Ilhabela (2), Ca-
choeira Paulista (1), Caçapava 
(1), Cruzeiro (2), Cunha (1), 
Guaratinguetá (1), Lagoinha 
(1), Potim (1) e Redenção da 
Serra (2). 

Total – Segundo o levanta-
mento da SSP, a RMVale soma 
202 vítimas de   assassinato 
nos primeiros sete meses de 
2021. O número é 6% supe-
rior ao da mesma época do 
ano passado, que foi de 189 
ocorrências.

Com trinta moradores as-
sassinados, Taubaté é o mu-
nicípio com mais casos na 
região. Na sequência, estão 
São José dos Campos, que teve 
24 registros, e Caraguatatuba, 
com vinte vítimas.

Fechando a lista das cinco 
cidades mais violentas, apa-
recem Pindamonhangaba, 

que registrou 19 mortes, e 
Cruzeiro, com 18.

As outras cidades da RMVa-
le que tiveram assassinatos 
entre janeiro e julho foram 
Jacareí (15), Guaratinguetá 
(11), Ubatuba (9), Lorena (8), 
Caçapava (7), São Sebastião 
(6), Potim (6), Ilhabela (4), 
Redenção da Serra (4), Tre-
membé (4), Aparecida (3), 
Cachoeira (3), Campos do 
Jordão (3), Cunha (3), Lagoi-
nha (2), Natividade da Serra 
(1), Piquete (1) e Roseira (1).

Estado – Segundo a Secre-
taria de Segurança Públi-
ca, desde o início da gestão 
do governador João Doria 
(PSDB), em 2019, o Estado 
vem investindo em ações para 
garantir mais segurança à 
população. Segundo a pasta, 
foram contratados mais de 
dez mil profissionais para 
reforçar os efetivos das poli-
cias Civil e Militar em todo o 
território paulista. Para com-
bater a criminalidade, a atual 
gestão afirma ter aplicado 
cerca de R$ 140 milhões na 
aquisição de armas de fogo e 
novos sistemas tecnológicos 
de segurança.

Prefeitura de Silveiras avança em busca 
de construção de CDHU na zona rural
Obra é aguardada desde 2004; Município encaminha documentação necessária para o habitacional

Após quase duas décadas 
aguardando o início da cons-
trução de cinquenta casas 
populares na zona rural, as 
famílias de Silveiras ganha-
ram no início desta semana 
um motivo para renovarem 
suas esperanças. Após resol-
ver um imbróglio deixado 
pela antiga gestão munici-
pal, a Prefeitura revelou que 
concluiu o trâmite técnico 
exigido pelo Estado para a 
viabilização da obra. 

Durante entrevista ao 
Jornal Atos, o prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB) 
informou que o Executivo 
encaminhou recentemente 
ao CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano) todos os 
documentos e relatórios 
solicitados pela secretaria 
estadual da Habitação para 
o avanço das tratativas entre 
as partes.

Além de estudos de topo-
grafia e georreferenciamen-
to do solo do terreno, que 
fica às margens da Rodovia 
dos Tropeiros e tem cerca 
de 20 mil m², o Município 
providenciou os pareceres 
técnicos, atestando a viabi-
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lidade das implantações dos 
sistemas de energia elétrica, 
água canalizada e de trata-
mento de esgoto no local.

A Prefeitura obteve tam-
bém o aval do DER (De-
partamento de Estradas de 
Rodagem), necessário devido 
à proximidade do terreno 
com a Rodovia dos Tropei-
ros. “Desde 2016 estamos 
empenhados em ajudar cin-
quenta famílias a realizarem 
o sonho da casa própria. 
Após encontros com o vice-
-governador Rodrigo Garcia 
e o secretário de Habitação, 
Flavio Amary, conseguimos 
reunir toda a documentação 
necessária para a evolução 
da negociação com o CDHU, 
que em breve deverá nos 
comunicar sua decisão em 
relação ao nosso pedido de 
celebração do convênio”, 
explicou o prefeito. 

Carvalho ressaltou que a 
liberação do uso do terreno 
para abrigar o empreen-
dimento e o avanço nas 
tratativas com o Estado só 
ocorreram após sua gestão 
devolver R$ 275 mil ao Go-
verno Federal, em 2018. A 
devolução foi exigida pela 
CGU (Controladoria Geral 
da União) após o ex-prefeito 
Edson Mota (PL) descumprir 
os termos de um convênio 

federal para a construção 
de um Centro de Eventos 
Culturais e Turísticos na 
mesma área, às margens da 
Rodovia dos Tropeiros.

Histórico – Sancionada 

pelo Executivo em 2004, 
uma lei municipal desapro-
priou o terreno para a cons-
trução de moradias popula-
res, porém o projeto ficou 
“congelado” por sete anos. 

Em 2011, a então prefeita, 
Maria Rozana de Lacerda 
(PSB), anunciou que busca-
ria captar recursos para a 
construção de um Centro de 
Eventos e Multiuso no local, 

ignorando a destinação legal 
da área. Eleito em 2012, 
o ex-prefeito Edson Mota 
(PL) deu continuidade aos 
trâmites iniciados por sua 
antecessora. 

Em 2015, a gestão de Mota 
contratou a empresa Galvão 
Edificações Ltda-EPP, sedia-
da em Cachoeira Paulista, 
para a edificação de um 
Centro de Eventos Culturais 
e Turísticos, orçada em cer-
ca de R$ 2 milhões, e que 
seria financiada através da 
Caixa Econômica com re-
cursos federais. Entretanto, 
o montante seria destinado 
em parcelas, pagas mediante 
ao avanço de etapas da obra, 
mas o Governo Federal orde-
nou a suspensão do serviço 
em fevereiro do mesmo ano 
após entender que a Prefei-
tura havia desrespeitado o 
convênio. O descumprimen-
to foi caracterizado através 
de uma série de falhas como 
a escolha de uma área com 
outra destinação legal, que 
no caso era a construção de 
moradias, e a falta da com-
provação de que os recursos 
foram aplicados no serviço. 

Diante deste cenário, a 
CGU ordenou que Silveiras 
devolvesse R$ 272 mil à Cai-
xa Econômica Federal, o que 
ocorreu apenas em 2018.

Aparecida ganha base da Guarda Municipal no portal da cidade
Da Redação
Aparecida

Em parceria com o San-
tuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, a Prefei-
tura de Aparecida anunciou 

uma nova base para atuação 
da GCM (Guarda Civil Muni-
cipal), que ficará instalada 
no início da avenida Getúlio 
Vargas (BR-488).

O local, que era base da 
Defesa Civil, está passando 
por uma reforma. O prédio 

sofreu um incêndio há cerca 
de dois meses e deve ser 
entregue em até trinta dias.

A unidade vai servir como 
apoio à equipe da GCM e 
funcionará como um es-
paço administrativo para 
a corporação em ponto es-

tratégico para a corporação.  
Segundo a Prefeitura, com 
o avanço da imunização 
contra a Covid-19 no muni-
cípio e o aumento do fluxo 
de turistas em Aparecida, 
a secretaria de Segurança 
Pública e Trânsito avalia a 

possibilidade de a nova base 
funcionar 24 horas por dia.

Segurança – Em maio 
deste ano, a Polícia Rodo-
viária Federal assinou um 
convênio junto à Prefeitura 
que permite a GCM realizar 
patrulhas de maneira efe-

Sede da delegacia da Polícia Militar em Cruzeiro; região segue violenta

Fotos: Reprodução PMS

Fotos: Rafaela Lourenço

tiva na menor rodovia do 
país, a BR-488.

A iniciativa visa atender 
reclamações antigas dos 
moradores da cidade, como 
o combate aos malhadores 
de fitinhas que aplicam gol-
pes em romeiros no portal.
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Como é bom saber que, apesar 
de muitos obstáculos, a vida sem-
pre oferece motivos para sorrir!

#alegriadeviver 

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

“Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim o movimento de 
dança-canto que o meu corpo não executou, é a senha pela qual 
eu acesso o mundo.”

Conceição Evaristo

Quer um petisco 
diferente e bem tem-
perado?? Ou aquele 
tempero caseiro para 
fazer sua comida mais 
gostosa? Molhos de 
pimenta, patês, torra-
das, tortinhas... tudo 
isso você encontra no 
Alecrim Dourado, em 
Guaratinguetá!! Conta-
to: 12.981880666.

Bateu aquela vontade 
de mudar seus hábitos 
de vida e fazer uma 
atividade física bem 
planejada e diferencia-
da? O lugar ideal é o CF 
Lorena, que fica na Rua 
Papa João XXIII, 89, em 
Lorena. Agende logo a 
sua avaliação!

Quem arrassa na as-
sessoria para organizar 
casamentos é o nosso 
querido Messias Ven-
turini Assessoria. Um 
profissional que vai 
ajudar a projetar sua 
festa, linda, exclusiva e 
dentro de seu orçamen-
to. Esplêndido! 

Quer dar aquele 
cuidado especial ao 
seu corpo? Procure a 
biomédica e esteticista 
Thali Chinelato. Vários 
tratamentos que irão 
atender todas as suas 
expectativas!

Geração Geek, aten-
ção para essa novida-
de show: temos agora 
a primeira loja 100% 
pop & geek de Lore-
na. É a Magic Power! 
Fazem entregas para 
todo o Brasil. Anote aí: 
12.981314507.

Para os amantes de 
parmegianas, não po-
dem deixar de conhecer 
esse lugar: Dos Amigos. 
Deliciosa, tradicional, do 
jeito que a gente ama! 
Já deu água na boca? 
Então peça logo a sua: 
12.996504868.

Nilva Bolos Gourmet 
é um lugar de confeita-
ria e bolos, tudo feito 
de modo artesanal, com 
carinho e amor. Tem 
cada maravilha que fica 
difícil escolher... Bolos 
personalizados do jeito 
que você quiser. Bom, 
né? 

Quer um móvel pla-
nejado especialmente 
para você? Agora você 
já pode ter, é só en-
trar em contato com 
a Art Móveis pelo 
12.981873497 e rea-
lizar o seu sonho. Vale 
conferir!

Dica da Semana: 
Gente do céu... Conhe-
cem a Martinez Lam-
biscaria? Não imagina 
o que está perdendo! 
Tudo feito de um jeito 
único, delicioso e es-
pecial. Além do aten-
dimento maravilhoso 
e carinhoso, tudo vem 
com muito capricho 
para você: hot-dog 
gourmet, muitos tipos 
de porções, milk-shakes, 
lanches... Bom demais 
da conta mesmo! 
12.981235990.

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 
#táComigo?

Esse querido amigo, Luis Carlos, conhecido como Carioca, também completou mais um ciclo de vida. Aquele abraço cheio de carinho!!!

Quem recebeu o carinho da família em seu aniversário foi nosso querido Angelo Ma-lerba! Parabéns!! Que a vida sempre lhe ofereça momentos de alegria e harmonia!! 

  A charmosa Gabriela Fortes,  
xodozinho do vovô Sergio Fortes, 
muito querido nosso, também com-
pletou mais um ano de vida! Desejo 
à você muitas felicidades!! Beijos 
carinhosos!!

 Direto de Portugal, Hugo Vasco,  reconhecido autor de livros, lançará no Brasil, via Zoom, um livro infantil Amanhã é outro Dia, que fala so-bre a Covid-19 e os cuidados com a higiene. Sensacional, não é mesmo?

  Quem também comemorou lin-damente seus 15 anos foi a adorável Anna Sá di Lorenzi.  Foi uma come-moração cheia de muitas emoções... afinal, é bom demais te ver feliz, Ju-liana Sá!! Muitos abraços para vocês!!

 Bom demais ver você com toda a força e garra de novo, es-palhando alegria, minha querida Christina Ferrari! Lorena pode aguardar que o Natal Solidário virá com toda alegria de sempre! Conte com o nosso apoio!!  

O amor é sempre lindo, não é 

verdade? Delicioso ver a felicida-

de no olhar desse casal adorável 

Monique Laila e Ivan Bária! Um 

casamento bem intimista, aconche-

gante, cheio de alegria no ar! Vocês 

são maravilhosos! Muitas bênçãos e 

muita luz nessa nova vida! Abraços 

cheios de carinho!

  Maravilhoso ver o Projeto Batu-

carte fazendo “barulho” de novo, com 

o comando do querido Magno Esdras. 

Um projeto social que faz muita dife-

rença. Gratidão à direção do "Arnolfo 

Azevedo" por abrir as portas para 

mais esse projeto que só engrandece 

a nossa cidade!

   Família charmosa, linda e encantadora. 

Willian Brasil, ao lado de sua bela esposa, 

a educadora Elaine Brasil e a graciosa 

filha Isis, são a expressão da harmonia 

e bem-querer. Willian, que é professor 

na Unifatea, está todo animado com um 

grande programa para o público feminino: 

Mulheres. Aguarde... será sensacional!

Como não ser fã desse charmoso garoto 
Victor Hugo?  Adorável, simpático, inteligen-
te... Sua mãe, Dorinha Matias, uma grande 
educadora de nosso cidade, comemorou mais 
um ano de seu lindo e amado filho! Parabéns!

Impossível 
não deixar um 
abraço muito 
carinhoso e 
especial para 
minha xará 
Valéria Rosa 
Marques! 
Dese jos  de 
muita saúde, 
alegrias e har-
monia!

Um abraço mais que especial para nossa amada amiga Thais Claiza de Oliveira!! Que a vida sempre lhe sur-preenda com lindos momentos! 


