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Lorena inaugura quadras para 
esporte no Cecap e Santo Antônio

O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, participa da inauguração de quadra de futebol society no bairro Cecap, primeira de duas em uma semana

Foto: Reprodução PML

Orçados em R$ 303 mil, espaços oferecem estrutura para atividades com moradores de todas as idades
Da Redação
Lorena

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) tem dado sequência ao 
cronograma de inaugurações 
em Lorena. Nesta semana, foi 
a vez do esporte e lazer. Dois 
bairros, Cecap e Santo Antônio, 
ganharam quadras de futebol 
society, com orçamento supe-
rior a R$ 303,5 mil.

Após um investimento de 
quase R$ 129 mil, a Prefeitura 
inaugurou, na última terça-fei-
ra (21), uma quadra na Cecap. 
A proposta é garantir uma 
opção a mais de lazer para 
os moradores e revelar novos 
talentos do esporte.

Além das presenças do pre-
feito e do presidente da Câ-
mara, Fabio Longuinho (PSD), 
a cerimônia de entrega da 
quadra reuniu diversas ou-
tras autoridades municipais. 
Também marcaram presença 
no evento os familiares do ho-
menageado, o ex-vereador José 
Eracheu Marcondes Romeiro 
Filho, o Zé Tico, que teve seu 
nome utilizado para batizar o 
novo espaço esportivo.

Iniciada em 10 de outubro 
de 2020, ainda na gestão do 
ex-prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), a obra foi reali-
zada pela construtora Ferraz 
Filho Engenharia Eireli EPP, 

sediada em Lorena, vencedora 
de um processo licitatório.

Já na sexta-feira (24), foi a 
vez da inauguração do campo 
de futebol society no bairro 
Santo Antônio. Para a cons-
trução do espaço, foram in-
vestidos R$ 174.522,44. O 
campo possui grades e telas 
de proteção que impedem que 
a bola passe para além das 
instalações, dois banheiros e 
uma área de sombra. O pre-
feito destacou que a grama, 
natural, deve ser trocada por 
uma artificial “para que ele 
(campo) possa ser usado o dia 
todo”, destacou.

O espaço ganhou o nome 
de “Antônio Pinto de Oliveira”, 
mais conhecido como Ovinho, 
ex-morador do bairro e perso-
nagem da história do futebol 
amador da cidade. Ovinho 
faleceu em 2012, deixando a 
esposa Nildezete e seus filhos 
Luiz, Beatriz e Ana Paula, além 
de dois netos. Os familiares 
participaram do evento ao 
lado de Silvio Ballerini e dos 
vereadores Careca da Locadora 
(PSDB), Jair Guedes (Podemos) 
e Bruno Ribeiro (DEM).

Compareceram também 
os atletas Kauã Andrade e 
Hendrew Augusto, dos times 
sub-18 e sub-20 do São Paulo 
de futsal, que prestigiaram o 
evento, acompanhados pelo 
treinador Rodolfo Zanin.

O Governo do Estado São 
Paulo anunciou que vai anteci-
par a segunda dose da vacina 
Pfizer contra a Covid-19, a 
partir da próxima sexta-feira 
(24), em oito semanas, ao invés 
de 12, como estava sendo rea-
lizado pelo PEI (Plano Estadual 
de Imunização).

Para estar apto a receber a 
aplicação, a pessoa deve veri-
ficar a carteirinha de vacinação 
e contar 56 dias (oito semanas) 
a partir da data da aplicação da 
primeira dose.

De acordo com a secreta-
ria de Estado da Saúde, 6,9 
milhões de pessoas já foram 
imunizadas com a primeira 
dose serão beneficiadas com 
a redução de tempo de espera. 
Para acelerar o atendimento, 
a Prodesp (Companhia de 
Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo) está 
reprogramando o disparo 
de mensagens de texto pelo 
celular (SMS) e e-mail com 
informações sobre a medida 
reforçando a recomendação 
para consulta aos cronogra-
mas das cidades de residência 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

e conferência da carteira de 
vacinação. “A partir de hoje 
(quinta-feira), cerca de dois 
milhões de doses estão sendo 
enviadas aos 645 municípios 
paulistas para que a gente 
possa fazer a antecipação e a 
conclusão do esquema vaci-
nal”, explicou a coordenadora 
do PEI, Regiane de Paula.

Entre as cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
Cachoeira Paulista e Ubatuba 
foram as primeiras a anuncia-
rem o adiantamento.

Na cidade litorânea, a Pre-
feitura está disponibilizando 
nove pontos para a aplicação 
do imunizante. Neste sábado 
(25), Ubatuba vai realizar 
uma repescagem para vacinar 
pessoas com 18 anos ou mais 
que ainda não tomaram a pri-
meira dose da vacina contra a 
Covid-19. Para receber a apli-
cação, é necessário apresentar 
um documento com foto e o 
cartão de vacinação. Para a 
primeira dose é importante 

levar um comprovante de mo-
radia na cidade. Os polos de 
vacinação contra a Covid-19 
funcionam das 9h às 16h ou 
até o fim das doses disponíveis 
no dia.

Em Cachoeira Paulista, o 
secretário de Saúde Gabriel 
Tadeu Rodrigues revelou que 
as aplicações foram realizadas 
até esta sexta-feira (24), na 
escola Cleston Mello Paiva. A 
partir desta segunda-feira (27), 
o local será alterado. A aplica-
ção será feita ao lado CEO, na 
Rodoviária Nova, à rua José 
da Silveira Mendes, no Parque 
Primavera.

Ainda segundo o secretário, 
Cachoeira está com 92% de sua 
população imunizada com pelo 
menos uma dose e 45% com o 
seu esquema vacinal comple-
to. “Com esse adiantamento 
de oito semanas da Pfizer (...) 
eu acredito que Cachoeira 
Paulista vire o ano com mais 
de 75% de sua população to-
talmente vacinada”, finalizou 
o secretário.

Foto: Reprodução

Região se adapta à vacinação antecipada com a Pfizer
Estado reduz de 12 para oito semanas entre primeira e segunda dose; secretarias acertam sistema de divulgação

Preparação para mais uma aplicação contra a Covid-19; cronograma da Pfizer adiantado em todo estado
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OS 7 PECADOS CAPITAIS 
DO PRESIDENTE

O doutor da igreja católica, São 
Tomás de Aquino, definiu os sete 
pecados capitais conhecidos na 
atualidade. 

Não estão na bíblia!
O papa Gregório I os enumerou 

há 1500 anos atrás e Dante Alighieri 
consagrou-os em sua obra a Divina 
Comédia.

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, forneceu a Comissão 
Parlamentar de Inquérito os sete 
crimes. 

O relator da Comissão, Renan 
Calheiros, os enumerou a dois anos 
atrás e o presidente da Comissão, 
o senador Omar Aziz, consagrou-
-os na sua obra a Divina Tragédia 
Política.

Um grupo de juristas, de conduta 
ilibada, profundo saber jurídico e 
maiores de 35 anos, não pertencen-
tes ao Supremo Tribunal Federal, 

elencaram 7 crimes na pandemia 
que sugerem ou pedem o impeach-
ment do presidente.

Em substancioso documento de 
226 páginas aponta os seguintes 
crimes: crime contra a saúde públi-
ca; contra a Administração Pública; 
contra a paz pública e a humanida-
de; infração de medidas sanitárias e 
preventivas; charlatanismo; incita-
ção ao crime e prevaricação.

O presidente da Câmara sentado 
em 130 projetos de solicitação de 
impeachment acredita que tal medi-
da trará transtornos para a economia 
ou, em outras palavras, dá para o 
“centrão” tirar mais alguma coisa 
do agonizante governo Bolsonaro.

O presidente cometeu também 
alguns pecados veniais, ou seja, 
pequenos pecados, por mais insigni-
ficantes, não deixam de ser pecados.

Para a vaga do Supremo Tribu-
nal Federal indicou o seu ex-mi-
nistro da Justiça, André Mendonça.

O ministro vaga (desculpe o 
trocadilho) pelo Supremo Tribunal 
solicitando o apoio para a sua acei-
tação e no Congresso Nacional ouviu 
que a sua indicação não é assunto 
prioritário da decisão dos senadores.

Os mais chegados o alertaram: 
esquecer da possibilidade de vir a 
ser o novo ministro. Foram claros: 
esqueça!

À primeira vista pareceu ser 
uma vantagem excessiva para o 
presidente preencher duas vagas no 
colégio de magistrados: o Nunes e 
o André Mendonça.

Outra razão: o Supremo Tribunal 
Federal tem sido um foco de resis-
tência às ameaças do presidente 
contra a Constituição Federal.

Nada pelo fato de ser “terrivel-
mente evangélico”!

A verdade está na solicitação, 
aceita pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux, da 
transferência da ministra Carmem 
Lúcia da 1ª. para a 2ª. Câmara, pois 
a vaga aberta pela ministra será ocu-
pada pelo novo indicado, no caso 
André Mendonça, “terrivelmente 
lava jatista”.

O futuro ministro e quinto inte-
grante da turma, dado o seu poder 
de desempate no Plenário e no 
colegiado, poderá ter nas mãos o 
destino de quase meia centena de 
políticos, de mais de dez partidos, 
investigados ou denunciados na 
Lava Jato, a grande maioria base de 
apoio do presidente no Congresso.

Diante do fato, o ministro da 
Procuradoria Geral da República, 
Augusto Arias (o preferido pelo 
STF), que assumiu pela segunda vez 
o cargo, voltou com outros “ares”, 

pois abre a possibilidade de lutar 
pela tão desejada vaga no Supremo 
Tribunal Federal.

Bolsonaro: se cuide!
André Mendonça: esqueça!
Outro pecado cometido pelo 

presidente foi modificar o marco 
regulatório da internet, através de 
Medida Provisória, onde o a ação 
do governo dificulta o processo de 
remoção de conteúdos potencial-
mente ofensivos ou criminosos, 
pelas redes sociais.

A ministra Rosa Weber solicitou 
explicações ao presidente.

Na mesma semana, o presidente 
do Congresso Nacional, Rodrigo 
Pacheco, devolveu ao presidente 
uma medida provisória pelo fato 
de não justificar urgência ou rele-
vância.

É a primeira vez, desde que insti-
tuída pela Constituição de 88, entre 
milhares de Mediadas Provisórias 
emitidas pelos presidentes tem a sua 
devolução que sequer foi submetida 
a apreciação do colégio de senado-
res. Caso único e raro!

A medida provisória é um equí-
voco constitucional ou um mal-en-
tendido, inspirada no parlamenta-
rismo espanhol. Os Constituintes 
redigiram uma constituição emi-
nentemente parlamentar e no pro-
cesso de aprovação talvez tenham 
esquecido deste fato.

Não será por este engano que 
inventamos o “presidencialismo 
de coalizão” para o presidente 
governar, ou, criamos um hiato de 
poder que em trinta anos gerou dois 
impeachments e o terceiro não saiu 
por falta de tempo?

É para pensar!

 André Mendonça, 
“terrivelmente lava jatista"

“No fundo, talvez não 
seja muito bom negócio 

vender a alma. A alma, às vezes, faz falta”
Rubem Braga

Vereadores de Aparecida 
aprovam antecipação de 
eleição, mas Ana Alice age 
para tentar barrar medida

Após ter o pedido de antecipa-
ção da eleição da mesa diretora 
tirado de pauta na última segun-
da-feira (20), a Câmara de Apare-
cida teve sessão extraordinária 
nesta sexta-feira (24), com intuito 
de colocar a proposta em votação, 
mas o encontro, pedido por seis 
dos nove vereadores, também foi 
marcado por polêmicas envolven-
do a presidente Ana Alice Braga 
(Podemos) e o vice-presidente 
André Monteiro (Patriota). Para 
a chefe do Legislativo, a sessão 
não tem validade.

Para ter quórum que garante a 
realização de sessões, são neces-
sários dois terços do número total 
de vereadores, mas não é assim 
que pensa a presidente da Casa. 
“Não foi válida, não está sendo 
registrada por essa Casa. Não tem 
áudio, livro de presença, foi uma 
votação simbólica. Foi desneces-
sário”, frisou Ana Alice. “Deixei 
livre, não ia proibir o vereador de 
adentrar ao plenário da Casa, mas 
não vai ter validade nenhuma. 
Vamos judicializar isso pela tenta-
tiva, embora não consolidada, de 
usurpação do poder ilegalmente”, 
afirmou a presidente.

Para Monteiro, a sessão teve va-
lidade já que contou com quórum 
e foi assinada por maioria absolu-
ta dos vereadores. O parlamentar 
apontou que Ana Alice impediu os 
servidores da Casa de trabalharem 
na sessão e prestarem auxílio aos 
demais vereadores. Ele distribuiu 
dois comunicados internos assina-
dos pela presidente.

“São duas lstimas, que proibiam 
tanto a diretoria como a secretaria 
da Casa de ajudar, auxiliar os tra-
balhos. Um deles é tão grave que 
fere a lei 2.915, artigo 9 inciso 4, 
que estabelece que o cargo de di-

Leandro Oliveira 
Aparecida 

retor da Câmara de assessorar (sic)
os vereadores. Ela cometeu crime 
de abuso de autoridade ao proibir 
o diretor de exercer a função dele”, 
concluiu Monteiro, autor do pedi-
do para antecipação da votação 
que deve definir presidente, vice 
e secretários da Cãmara a partir 
de janeiro de 2022.

Além da eleição, a extraordiná-
ria acabou com a aprovação de 
projetos como a abertura de cré-
dito para melhorias na iluminação 
pública da cidade, proposta do 
Executivo com emenda impositi-
va de Carlos Alexandre, o Xande 

Autor do pedido apresentado, André Monteiro e presidente 
trocam acusações após sessão extraordinária marcada por 
polêmicas e proibição de uso da estrutura funcional da Casa

O autor do requerimento para a antecipação, André Monteiro, fala, acompanhada pela presidente Ana Alice; guerra polìtica aberta

Fotos: Leandro Oliveira

(PSD), e o projeto legislativo do 
vereador Gu Castro (PSDB) que 
institui o selo “Amigo do Turismo”.

Ana Analice informou ao Jornal 
Atos que emitiu os comunicados 
pois a sessão não era oficial. A 
presidente confirmou ainda que os 
projetos do Executivo de abertura 
de crédito para iluminação públi-
ca, e do Legislativo, referente ao 
selo do Amigo do Turismo, serão 
votados de forma oficial na próxi-
ma sessão. Segundo a vereadora, 
o projeto que visa antecipar a 
eleição da mesa diretora não será 
votado.
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Prefeitura entrega 
mais de vinte mil 
kits de uniformes e 
materiais escolares

Com a retomada das aulas 
presenciais, os alunos da rede 
municipal de ensino de Cara-
guatatuba passaram a receber, 
na última semana, os novos 
uniformes e os materiais. Os 
primeiros a receberem foram 
os estudantes da escola Profes-
sora Adolfina Leonor Soares 
dos Santos, no Sumaré.

A ação deve atender toda a 
comunidade escolar, totalizan-
do mais de vinte mil alunos. 
O kit de uniformes conta 
com agasalho completo para 
os dias frios, além de duas 
camisetas de manga longa, 

Da Redação
Caraguatatuba

Entrega para alunos da rede municipal 
começou nesta semana; kit conta com 
agasalho completo, camisas e shorts

duas de manga curta, dois 
shorts ou shorts-saia. “O kit 
de uniformes e os materiais 
escolares representam uma 
economia real para as famílias. 
Além disso, o uso do uniforme 
escolar é um importante item 
para a segurança dos nossos 
alunos, pois identifica que eles 
pertencem à nossa rede mu-
nicipal”, ressaltou o prefeito 
Aguilar Junior (MDB), durante 
a entrega.

Os alunos receberão ainda 
os materiais escolares com-
plementares, conforme as 
etapas de educação. Os itens 
são entregues de acordo com 
a idade e também às ações 
pedagógicas que envolvem 
o ensino.

Sobre a Iguá Saneamen-
to: A Iguá é uma companhia 
de saneamento, controlada 
pela IG4 Capital, que atua 
no gerenciamento e na 
operação de sistemas de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por 
intermédio de concessões 
e de parcerias público-pri-
vadas. Uma das principais 
operadoras privadas do 
setor no país, atualmente 
está presente em 38 mu-
nicípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, São Paulo 
e Paraná – por meio de 
19 operações que benefi-
ciam cerca de 7,2 milhões 
de pessoas. A Iguá possui 
quatro pilares essenciais 
que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo 
o planejamento estratégico 
SERR – Segurança hídrica; 
Eficiência na produção e 
distribuição de água; Res-
ponsabilidade na coleta e 
tratamento de esgoto; e Res-
peito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa 
das Nações Unidas), ado-
tando e promovendo, em 
suas práticas de negócios, 
os Dez Princípios universal-
mente aceitos nas áreas de 
direitos humanos, trabalho, 
meio ambiente e combate à 
corrupção. A companhia foi 
eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar 
pela consultoria Great Place 
to Work (GPTW). Atualmen-
te, emprega cerca de 1,5 
mil pessoas. O nome Iguá 
é uma referência direta ao 
universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água.www.igua.com.br

Iguá lança edital de R$ 1,1 milhão 
para projetos socioambientais

A Iguá, uma das maiores 
empresas de saneamen-
to do Brasil, lança hoje 
(29/09) um edital de R$1,1 
milhão para patrocínio de 
projetos socioambientais. 
O objetivo é contribuir 
para o desenvolvimento 
econômico de regiões em 
situação de vulnerabilidade 
próximas às operações da 
concessionária nos esta-
dos de Alagoas (Arapiraca 
e região), Mato Grosso 
(Alta Floresta, Canarana, 
Colíder, Comodoro, Cuiabá 
e Pontes e Lacerda), Pa-
raná (Paranaguá), Santa 
Catarina (Itapoá) e São 
Paulo (Andradina, Atibaia, 
Castilho, Guaratinguetá, 
Mirassol, Palestina, Piquete 
e Suzano).

Podem ser inscritos proje-
tos novos ou em andamen-
to, com foco em temas que 
contribuem para alcançar 
os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
da ONU: educação, meio 
ambiente, geração de tra-
balho e renda, além das 
temáticas relacionadas à 
cultura, esporte, empre-
endedorismo, segurança 
hídrica e resíduos.

As iniciativas devem estar 
enquadradas nas leis fede-
rais de Incentivo à Cultura 
e ao Esporte. A participação 
é gratuita e as inscrições 
estão abertas até 29 de 
outubro, às 16h, pelo site 
www.igua.com.br/edital.

A companhia vai selecio-
nar projetos sociais que se 
relacionem com as frentes 
de seu plano estratégico de 
sustentabilidade, o SERR, 

Da Redação
Piquete que visa transformar a 

empresa em referência em 
questões ESG no sanea-
mento, no mundo. O plano 
é constituído por quatro 
pilares essenciais que orien-
tam as ações em todas as 
unidades operacionais da 
Iguá: Segurança hídrica, 
Eficiência na produção e 
distribuição de água, Res-
ponsabilidade na coleta 
e tratamento de esgoto, e 
Respeito às pessoas.

“Com este edital, refor-
çamos nosso comprome-
timento com questões de 
responsabilidade social e 
iniciativas que contribuem 
para um futuro mais susten-
tável”, afirma o gerente de 
Responsabilidade e Trans-
formação Social, Rafael 
Botelho.

Sustentabilidade como 
eixo do negócio

O plano estratégico de 
sustentabilidade da com-
panhia é transversal e con-
grega programas e projetos 
sustentáveis, orientados 
para a entrega de resul-
tados.

Baseada nesta premissa, 
a Iguá assumiu neste ano o 
compromisso público de di-
minuir as emissões de CO2, 
avançando na construção 
do plano “Carbono Neutro”, 
que irá nortear ações para 
descarbonização total do 
negócio até 2030. A medida 
contribui diretamente para 
o ODS 13, do Pacto Global 
da ONU, que trata da redu-
ção de emissões e dialoga 
com a meta de limitar o 
aumento da temperatura 
do planeta a 1,5°C nas pró-
ximas décadas, estabelecida 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 PROCESSO 342/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de baterias e pás para 
desfibrilador, para atender as UBS’S e ESF’S do município, que do dia 29 de setembro 
de 2021 a 18 de outubro de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 18 de outubro 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 18 de outubro 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
Aviso de Licitação

:Pregão Presencial Nº 31/2021 PROC. Nº 340/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços funerários, para atender demanda de municípios 
em situação de vulnerabilidade social, identificada pela Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 15 
de Outubro de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Juntada de Documento

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021 PROC. Nº 305/2021
No dia 28 de setembro de 2021, o pregoeiro, juntamente com a comissão Permanente de 
Licitação, designado através da Portaria 7.635/2021, fazem a juntada de documento da 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
juntamente com INSS da empresa PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI. A 
empresa está HABILITADA.
Nada mais havendo a tratar, a ata vai assinada pela a Comissão Permanente de Licitação.

Proposta é contribuir para o desenvolvimento econômico de regiões em 
situação de vulnerabilidade próximas às operações da concessionária

no Acordo de Paris.
Recentemente, a com-

panhia também passou 
a integrar a Green Bond 
Transparency Plataform 
(GBTP), plataforma do Ban-
co Interamericano de De-
senvolvimento (BID) que 
permite a investidores e à 
sociedade acompanhar os 
principais dados e indica-
dores de desempenho de 
projetos financiados por 
títulos verdes na América 
Latina e no Caribe. Foi ain-
da a primeira empresa do 
setor a emitir debêntures 
de infraestrutura susten-
táveis (green & social). Os 
papéis, que totalizaram 
R$880 milhões, receberam 
da SITAWI Finanças do Bem 
o selo de sustentabilidade, 
em reconhecimento ao seu 
impacto socioambiental.

Em 2020, a Iguá foi eleita 
pelo quarto ano consecutivo 
uma ótima empresa para 
se trabalhar pela consul-
toria Great Place to Work 
(GPTW). No mesmo ano, 
aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global, iniciativa da 
Organização das Nações 
Unidas para mobilizar a 
comunidade empresarial 
na adoção de princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção.

Com o objetivo de reduzir 
sua emissão de carbono, a 
Iguá está abolindo o uso de 
combustíveis fósseis para 
frotas leves, buscando a 
eficiência no consumo de 
energia em equipamentos e 
o uso de 53,4% de energia 
renovável em suas conces-
sionárias. “Com o SERR, 
colocamos foco em conser-
vação de mananciais, busca 
contínua pelo alcance dos 
melhores índices de quali-
dade, tanto para a água tra-
tada, quanto para o esgoto 
tratado, qualidade de vida 
e de trabalho dos colabora-
dores e, principalmente, em 
nossos clientes, que vivem 
em comunidades cada vez 
mais impactadas positiva-

mente pelo saneamento, 
com redução de doenças, 
conservação ambiental, 
valorização econômica e do 
espaço público”, diz a dire-
tora de Sustentabilidade da 
Iguá, Rosane Santos.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 040/2021 - Edital nº 44/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 205/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-
HOSPITALARES, QUE ATENDERÁ ÀS NECESSIDADES DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ, AMBULÂNCIAS UTI E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 19 de setembro de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 9h30min (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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Polícia Federal apura irregularidades na 
compra de material escolar em Aparecida

Apurando uma denúncia 
de desvio de verbas federais 
na Educação destinadas a 
Aparecida em 2015, a Polí-
cia Federal deflagrou uma 
operação na manhã desta 
quarta-feira (22), em São 
José dos Campos. A corpo-
ração rastreia um esquema 
que teria fraudado licitações 
com indícios de superfa-
turamento na compra de 
materiais escolares.

Apesar de não divulgar 
os bairros, a PF revelou 
que suas equipes cumpri-
ram mandados de busca e 
apreensão em seis imóveis 
em São José dos Campos, 
onde foram recolhidos do-
cumentos e computadores. 
Os endereços pertencem às 
empresas participantes da 
concorrência pública organi-
zada pela Prefeitura de Apa-
recida em 2015, ano em que 
o município foi comandado 
por Márcio Siqueira (PSDB) 
e Ernaldo Marcondes (MDB), 
que substituiu o titular, afas-
tado pela Justiça. 

Aberto para a aquisição de 
R$ 4,6 milhões em materiais 
escolares, o processo licita-
tório atraiu a participação de 
três empresas, mas a investi-
gação da PF apontou que as 
terceirizadas eram ligadas 

Lucas Barbosa
Aparecida

Com indícios de fraude, licitação de 2015 é alvo de investigação durante operação nesta quarta-feira

ao mesmo empresário, ape-
sar de estarem registradas 
nos nomes de outras três 
pessoas (laranjas).  

A PF explicou que a apu-
ração revelou que “... para 
ocultar o verdadeiro sócio 
das empresas, interpostas 
pessoas ingressaram no 
quadro societário, tais como 

Foto: Arquivo Atos

O ex-prefeito Márcio Siqueira, que em seu segundo mandato foi afastado do cargo pela Justiça; o vice-prefeito Ernaldo Marcondes, que ganhou a sucessão, mas também não concluiu o mandato

parentes e funcionários de 
outras empresas do empre-
sário, que, sequer, possuíam 
capacidade financeira para 
efetuar a integralização do 
capital social (trecho do 
documento)”.

Reforçando as suspeitas da 
PF sobre uma possível frau-
de licitatória, no dia do pre-

gão apenas o representante 
de uma das três empresas 
compareceu, automatica-
mente vencendo o certame.

Uma análise técnica da PF 
apontou que alguns dos pro-
dutos adquiridos através dos 
recursos do Fundeb (Fundo 
Nacional de Educação Bá-
sica) estavam com valores 

acima do praticado pelo mer-
cado. Ao todo, os itens com 
preços desproporcionais 
causaram um prejuízo de R$ 
622 mil aos cofres públicos. 

Em nota oficial à imprensa 
regional, a defesa de Márcio 
Siqueira afirmou que a lici-
tação foi realizada em um 
período em que ele estava 

afastado do comando do 
Executivo, substituído pelo 
então vice-prefeito Ernaldo 
César Marcondes. 

A reportagem do Jornal 
Atos tentou um posiciona-
mento de Marcondes sobre 
o caso, mas ele não foi lo-
calizado até o fechamento 
desta edição.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Avançando o programa 
“Cidade Inteligente”, Pinda-
monhangaba anunciou que 
a plataforma E-Tributo já 
está disponível para uso da 
população. Através endereço 
eletrônico será possível reali-
zar cadastro de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 

além de outras taxas imobili-
árias como ISS Fixo e Taxa de 
Localização e Funcionamento.

Para quitar o tributo através 
do meio eletrônico é necessá-
rio que o contribuinte faça o 
cadastro digital. A proposta 
deve atender a nova dispo-
sição no município, que, já 
no próximo ano, deixará de 
fazer a entrega dos carnês 
impressos de IPTU. As auto-
ridades municipais apontam 

Pinda avança em atendimento digital e lança E-Tributo
que diversos endereços estão 
desatualizados, o que dificulta 
o processo de entrega. “Com 
isso, milhares de carnês re-
tomam à Prefeitura ou extra-
viam no processo de entrega. 
Ainda existem endereços in-
completos e outras questões 
que interferem na entrega de 
carnês e guias”, enfatizou o di-
retor de Receitas e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Corrêa.

No E-Tributo, o atendimento 

para emissão de segunda vias 
de boletos ou carnês ficará 
disponível 24 horas, todos os 
dias da semana. A ação inte-
gra o pacote de atividades do 
“Cidade Inteligente”, que visa 
medidas eficientes e ágeis aos 
moradores. A gestão decidiu 
fazer o lançamento estratégico 
em setembro, garantindo à 
Prefeitura tempo hábil para 
divulgação e habituação do 
conceito.

A expectativa é que a popu-
lação se adapte às adequações 
durante o último trimestre de 
2021. O IPTU terá vencimento 
em março, e o cadastramento 
para recebimento online já 
está disponível.

Para realizar o cadastra-
mento, basta acessar o site da 
Prefeitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar no banner 
“E-Tributo”. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (12) 3644-6000.


