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Da Redação
Cruzeiro

Com um recurso estadual 
de quase R$ 10 milhões, 
a Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou, no último dia 19, 
as obras de recapeamento 
asfáltico das duas principais 
estradas da zona rural. A 
ação busca facilitar o escoa-
mento da produção agrícola 
e também garantir mais se-
gurança aos motoristas que 
trafegam por três bairros. 

De acordo com o Muni-
cípio, a primeira etapa do 
serviço contempla a estrada 
municipal Vereador Arsênio 
Ferreira de Carvalho, que 
liga a rodovia SP-058 aos 
bairros Brejetuba e Várzea 
Alegre. As melhorias no 
calçamento da via, que pos-
sui uma extensão de 5.117 
metros, contam com um 
investimento estadual de 
R$ 7,074 milhões.

Orçada em R$ 2,858 mi-
lhões, a fase seguinte reca-
peará os 3.020 metros da 
estrada municipal Prefeito 
José Manoel Ferreira de 
Carvalho, principal ponto 
de ligação entre os bairros 
Brejetuba e Embaú Mirim. 

Segundo o Executivo, o 

Prefeitura de Cruzeiro inicia recuperação de 
estradas rurais orçada em quase R$ 10 milhões
Obra beneficia produtores agrícolas e famílias de três bairros; conclusão em até 180 dias

Recuperação da estrada Vereador Arsênio Ferreira de Carvalho; cidade planeja duas fases de recapeamento
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recurso de R$ 9,932 mi-
lhões, necessário para a 
viabilização das obras, foi 
liberado pelo Estado após 
a celebração de um convê-
nio entre o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) e o 
superintendente do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem), Edson Caram, 
em 17 de novembro do ano 
passado. 

As melhorias na pavimen-
tação das estradas vicinais 
atendem a uma antiga rei-
vindicação das famílias da 
zona rural e produtores 
agrícolas, que há anos são 
obrigados a conviverem nos 
trechos com buracos, ondu-
lações e poeira. “Estamos 
muito felizes em acompa-
nhar o início da recupera-
ção asfáltica dessas duas 
importantíssimas estradas 
vicinais. Esse trabalho con-
junto entre o Município e o 
Estado visa melhorar a qua-
lidade de vida da população, 
valorizar e fortalecer a 
nossa zona rural, facilitando 
ainda o escoamento da pro-
dução agrícola”, destacou o 
prefeito.

Segundo o Executivo, a 
previsão é que as obras se-
jam concluídas num prazo 
de até seis meses.

Guará fecha bares 
e restaurantes 
após a meia-noite
Publicação limita ocupação, proíbe shows e eventos; 
fiscalização é intensificada, com multa de até R$ 50 mil

Prometido pelo prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soli-
va (PSC), na última semana, 
o novo decreto que impõe 
restrições sanitárias a bares, 
restaurantes, clubes e casas 
de shows da cidade foi publi-
cado e já está em vigência. 
A publicação determina o 
fechamento desses estabe-
lecimentos a 0h e limita ocu-

Aparecida dobrou o salário 
aos atendidos pelo projeto 
Frente de Trabalho. A ação, 
criada durante a crise ge-
rada pela pandemia, prevê 
que as pessoas que atuam 
no sistema recebam um 
pagamento mensal e uma 
cesta básica, de acordo com 
os serviços prestados como 
limpeza urbana, poda de 
mato de vias públicas e pra-

pação máxima de 70% dos 
clientes. A decisão de Soliva 
leva em conta o aumento de 
casos de Covid-19, provo-
cados em sua maioria pelo 
avanço da variante ômicron 
e pelo percentual de leitos de 
enfermaria e UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) ocupados. 
Levando em conta apenas os 
leitos do SUS (Sistema Único 

ças. Antes, os trabalhadores 
recebiam R$ 420, e a partir 
deste mês passam a receber 
R$ 840. O Município con-
firmou uma parceria com 
o Senac para elaboração de 
cursos profissionalizantes 
gratuitos para os profissio-
nais, a partir de março. De 
acordo com a secretária de 
Promoção Social, Natália 
Carvalho, a alteração foi 

de Saúde), Guaratinguetá 
registrou 100% de ocupação 
no sábado (22) e hoje tem 
90%. Segundo a publicação, 
o decreto tem validade até 
10 de março e determina a 
suspensão de eventos públi-
cos, shows, festivais e outras 
atividades que gerem aglo-
merações.

discutida e o reajuste acabou 
aprovado em dezembro. A 
carga horária dos serviços 
prestados também foi am-
pliada para seis horas de 
trabalho por dia, com mais 
duas horas de almoço. Os 
servidores trabalham quatro 
dias na semana e no quinto 
dia terão as aulas dos cursos 
profissionalizantes.
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Prefeitura dobra salário da frente de trabalho
e inicia cursos profissionalizantes em Aparecida

O Governo de São Paulo publicou o edital para 
licitação das obras do Hospital Regional de Cruzeiro 
no último sábado (22), dia em que foi realizado o 
lançamento da pedra fundamental do equipamento 
de saúde. O “Tripé da Saúde”, que envolve as santas 
casas de Guaratinguetá e Lorena, no entanto, segue 
sem atualizações. As obras devem se iniciar logo após 
a licitação, prevista para março, e têm um prazo limite 
de 24 meses para a conclusão. O valor estimado é 
de R$ 150 milhões. 

Com investimento de 
R$ 150 milhões Estado 
lança edital para Hospital 
Regional de Cruzeiro
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Lavrinhas 
abre processo 
seletivo para 
professores

Estão abertas até o próximo 
dia 7 as inscrições para o 
processo seletivo na área de 
Educação, em Lavrinhas. As va-
gas são destinadas a cadastro 
reserva, com prazo de um ano.

De acordo com o edital, a 
prova objetiva está previs-
ta para o próximo dia 20, 
em dois períodos; na parte 
da manhã para os candida-
tos às vagas de monitor de 
transporte escolar, professor 
do ensino fundamental 1 e 
ensino fundamental 2 nas 
disciplinas de artes, ciências, 
educação física, filosofia, his-
tória, geografia, inglês, língua 
portuguesa e matemática. Os 
inscritos para o período da 
tarde disputam vagas para 
professor de apoio, professor 
da pré-escola e de reforço. 
Com 22 vagas, o processo 
tem taxa de inscrição entre os 
valores de R$ 32 a R$ 45, de 
acordo com o cargo escolhido 
pelo candidato. 

Para os portadores de de-
ficiência, no ato da inscrição 
devem declarar e especificar 
estas necessidades nos cam-
pos específicos do formulário.

Outras informações estão 
disponíveis no site da Prefei-
tura, lavrinhas.sp.gov.br.

Da Redação 
Lavrinhas

Aparecida se adequa 
a novos salários do 
prefeito e servidores

A adequação de salários de 10,74% 
para o prefeito, vice e secretários de 
Aparecida, além de 12,74% aos ser-
vidores da Prefeitura, Saae e Câmara 
mexeu com a expectativa sobre os 
cofres municipais.
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Estado publica edital para construção do Hospital 
Regional de Cruzeiro, orçado em R$ 150 milhões
Construção tem prazo limite de 24 meses para conclusão, com início previsto até o segundo 
semestre deste ano; Guaratinguetá e Lorena seguem à espera de avanço em santas casas

Gabriel Mota 
Cruzeiro

O Governo de São Paulo 
publicou o edital para lici-
tação das obras do Hospital 
Regional de Cruzeiro, no 
último sábado (22), dia em 
que foi realizado o lança-
mento da pedra fundamental 
do equipamento de saúde. 
O “Tripé da Saúde”, que 
envolve as santas casas de 
Guaratinguetá e Lorena, no 
entanto, segue sem atuali-
zações.

O evento, no Recinto de 
Exposições (onde será insta-
lado o hospital), contou com 
diversas lideranças políticas 
da região e a presença do go-
vernador João Doria (PSDB), 
acompanhado de represen-
tantes do Executivo estadual. 

Doria afirmou que as obras 

devem se iniciar logo após a 
licitação, prevista para mar-
ço, e têm um prazo limite de 
24 meses para a conclusão. 
O valor estimado é de R$150 
milhões. 

Serão duzentos leitos, cen-
to e sessenta de clínica e 
quarenta de UTI. “O Hos-
pital Regional de Cruzeiro 
será uma referência em 
São Paulo, não só no Vale, 
em obstetrícia de alto risco, 
traumatologia, ortopedia, 
neurologia, neurocirurgia, 
hemodiálise e vai atender 
não só os moradores de 
Cruzeiro, mas também 16 
cidades” afirmou João Doria.

O prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), exaltou a visita do 
governador e os avanços nas 
tratativas. “Foi um marco 
importante e simbólico o 
lançamento da pedra funda-

mental, mas mais importante 
foi a presença do governador 
aqui na cidade trazendo a 
boa notícia da publicação do 
edital e, consequentemente, 
a perspectiva do início de 
obras no final deste semes-
tre ou no início do próximo” 
frisou.

O hospital foi anunciado 
em maio de 2021 como 
parte do “Tripé da Saúde”, 
que também envolvia o for-

talecimento das santas casas 
de Lorena e Guaratinguetá. 
A expectativa era de que os 
valores dos repasses feitos 
pelo Estado e as especialida-
des para cada hospital já es-
tivessem definidos até o fim 
de junho de 2021, mas ainda 
não houve atualizações.

Após questionamento da 
reportagem do Jornal Atos, 
Doria e o secretário da Saúde 
do Estado, Jean Gorinchteyn 

O governador João Doria lança pedra fundamental das obras do Hospital Regional ao lado do prefeito Thales

Foto: Gabriel Mota

Decreto impõe fechamento de restaurante 
e bares a partir da meia-noite em Guará
Publicação limita ocupação, proíbe shows e eventos; fiscalização é intensificada, com multa de até R$ 50 mil

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Prometido pelo prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soli-
va (PSC), na última semana, 
o novo decreto que impõe 
restrições sanitárias a bares, 
restaurantes, clubes e casas de 
shows da cidade foi publicado 
e já está em vigência. A publi-
cação determina o fechamento 
desses estabelecimentos a 0h e 
limita ocupação máxima com 
70% dos clientes.

A decisão de Soliva leva 
em conta o aumento de 
casos de Covid-19, provo-
cados em sua maioria pelo 
avanço da variante ômicron 
e pelo percentual de leitos 
de enfermaria e UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
ocupados. Levando em con-
ta apenas os leitos do SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
Guaratinguetá registrou 
100% de ocupação no sá-
bado (22) e hoje tem 90%.

Segundo a publicação, o 
decreto tem validade até 

10 de março e determina 
a suspensão de eventos 
públicos, shows, festivais 
e outras atividades que 
gerem aglomerações. Além 
das diretrizes seguidas pelo 
Município e impostas pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, a Prefeitura elaborou 
incisos que voltam a limitar 
o setor de serviços como ba-
res, restaurantes e similares.

“O consumo local deverá 
ocorrer entre às 6h e 0h, 
observando o acesso ao 
estabelecimento até às 23h 

e o encerramento das ativi-
dades a 0h, resguardando 
sempre todas as medidas 
de segurança em saúde vi-
gentes”, informa um trecho 
da publicação. “Não poderá 
haver no entorno do esta-
belecimento, mais precisa-
mente em um raio de 50 
metros, pessoas em pé, seja 
aguardando ou consumindo, 
o que se caracterizará como 
aglomeração, dando ensejo 
a aplicação das penalidades 
vigentes”, segue o decreto.

Os estabelecimentos cita-

dos devem limitar a ocupa-
ção a 70% de sua capacidade 
para clientes atendidos 
exclusivamente sentados e 
acomodados em mesas. É 
obrigatória a aferição de 
temperatura corporal de 
cada consumidor, na entra-
da do estabelecimento.

As atividades religiosas, 
industriais, comerciais, de 
construção civil, supermer-
cados, salões de beleza, 
consultórios, escritórios 
em geral e outras que não 
foram citadas no decreto 

estão autorizadas a funcio-
nar, desde que todos esses 
locais sigam os protocolos 
sanitários.

Se houver descumpri-
mento das normas, a Pre-
feitura pode aplicar uma 
multa financeira que varia 
de R$ 5 mil a R$ 50 mil e, 
dependendo da situação, 
pode interditar o local. Será 
realizada uma força-tarefa 
entre setores e secretarias 
municipais, em conjunto 
com a Polícia Militar e o 
setor de Vigilância Sanitária.

ressaltaram que a região do 
DRS (Departamento Regio-
nal de Saúde) de Taubaté 
passou a receber R$ 37 
milhões, que a partir de feve-
reiro serão repassados a 21 
instituições e para as áreas 
de clínicas médica e cirúrgi-
ca, obstetrícia e diagnóstico. 
Não houve um detalhamento 
quanto às especialidades e 
repasses que seriam feitos 
às santas casas de Lorena e 
Guaratinguetá. 

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 
afirmou que segue buscan-
do a resposta do Estado 
desde 2021. “Nós temos 
necessidade de aumento de 
máquinas de alta e média 
complexidade, aumento de 
especialidades, aumento 
de teto das especialidades 
já existentes. Não estamos 
tendo resposta, há um ano 
que a gente cobra, patina 
e não sai. Não dá para a 
gente esperar por dois anos 
a inauguração do Hospital 
Regional” cobrou o prefeito.

Assinaturas – Durante 
o evento, o governador do 
Estado anunciou o investi-
mento de cerca de R$ 20 
milhões para a Educação 
em nove cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) que serão destinados 
à construção e ampliação de 
escolas e creches. 

Doria também autorizou 
a liberação de aproxima-
damente R$ 87 milhões 
para a Infraestrutura de 31 
municípios, sendo cerca de 
R$ 12 milhões para cidades 
que integram o programa 
Viva o Vale.
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Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2451- JAIRO RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR E DANILELE 
APARECIDA Ferraz. ELE, brasileiro, cobrador, viúvo, nascido no 
dia 15 de maio de 1985, residente e domiciliado rua Itacolomi, 
no 210, Itaguaçu, Aparecida-SP, fi lho de JAIRO RANGEL 
DOS SANTOS e de HELENA JUVENCIO DE JESUS SANTOS. 
ELA, brasileira, esteticista, divorciada, nascida no dia 15 de 
julho de 1982, residente e domiciliada rua Itacolomi, no 210, 
Itaguaçu Aparecida-SP, filha de BENEDITO VALDAIR FERRAZ de 
APARECIDA DE FATIMA DE OLIVEIRA FERRAZ.
2452- LUIZ GABRIEL SOUZA SILVA E EDUARDA ELCIDES DO 
CARMO RIBEIRO. ELE, brasileiro, mecânico, solteiro, nascido 
no dia 20 de junho de 1996, residente e domiciliado rua Luiz 
Chad, no 42, Ponte Alta, Aparecida-SP, filho de JOÃO BOSCO 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA DE SOUZA ROCHA. ELA, 
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 16 de novembro de 
2002, residente e domiciliada rua Luiz Chad, no 42, Ponte Alta, 
Aparecida-SP, filha de AGNALDO GOMES RIBEIRO e de EVELIN 
REGIANE DO CARMO.
2453- VALMIR SILVA DE LACERDA e TAMIRES DOS SANTOS 
FREIRE. ELE, brasileiro, encarrega de montagem, solteiro, 
nascido no dia 25 de outubro de 1981, residente e domiciliado rua 
Itaipú, no 68, Itaguaçu, Aparecida-SP, filho de LUIZ PEREIRA DE 
LACERDA e de MARIA LÚCIA SILVA DE LACERDA. ELA, brasileira, 
atendente, solteira, nascida no dia 31 de maio de 1990, residente 
e domiciliada rua Itaipú, no 68, Itaguaçu, Aparecida-SP, filha de 
PEDRO CÉSAR DE FRANÇA FREIRE e de DELZA MARIA DOS 
SANTOS FREIRE.

Seis propostas foram contempladas com os recursos para nove cidades

A Iguá, uma das maiores 
empresas de saneamento 
do Brasil, acaba de anun-
ciar os selecionados no 
primeiro Edital de Projetos 
Socioambientais da com-
panhia, que disponibilizou 
R$ 1 milhão. Lançado em 
setembro do ano passado, 
o edital recebeu 159 inscri-
ções, dentre as quais seis 
foram contempladas. Serão 
financiadas exposições 
e espetáculos culturais, 
escolas de esportes, além 
de uma ação de conscienti-
zação sobre a preservação 
dos mananciais. 

As atividades estão lo-
calizadas em nove cidades 
onde a Iguá atua: Andra-
dina, Atibaia, Castilho, Mi-
rassol, Palestina, Piquete e 
Suzano – no estado de São 
Paulo –, Paranaguá (PR) e 
Cuiabá (MT). Foram esco-
lhidos projetos com foco 
em temas que contribuem 
para alcançar os Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU: 
educação, meio ambien-
te, geração de trabalho e 
renda. As iniciativas estão 
enquadradas nas leis fede-
rais de Incentivo à Cultura 
e ao Esporte.

A companhia priorizou 
propostas que se relacio-
nam com as frentes de 

seu plano estratégico de 
sustentabilidade, o SERR, 
que visa transformar a 
empresa referência em ESG 
(Governança Ambiental, So-
cial e Corporativa, na sigla 
em inglês) no saneamento. 
Ele é constituído por qua-
tro pilares essenciais que 
orientam 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.

“O edital veio para esti-
mular o desenvolvimento 
socioeconômico de territó-
rios em situação de maior 
vulnerabilidade social. Es-
tamos satisfeitos com o 
resultado e felizes por po-
dermos contribuir para um 
futuro mais sustentável”, 
diz o gerente de Responsa-
bilidade e Transformação 
Social, Rafael Botelho. 

Confira as iniciativas que 
vão receber os recursos:
Judô Nova Geração –
Suzano (SP)
Proponente: Judô Clube 
Mogi das Cruzes

O projeto visa fortalecer 
uma escola de judô para 
crianças e adolescentes 
no bairro de Vila Urupês, 
no município de Suzano 
(SP). O foco são estudan-
tes matriculados na rede 
pública de ensino. A pro-

posta é diminuir o tempo 
ocioso desses jovens por 
meio da prática esportiva, 
aumentando a frequência 
escolar e reduzindo riscos 
de violência, dependência 
química e exclusão social. 
Por apresentar palestras 
e dinâmicas em grupo, a 
iniciativa favorece o de-
senvolvimento cultural, a 
exploração de capacidades 
e habilidades motoras, a 
melhoria das condições de 
saúde, além da potenciali-
zação dos espaços de lazer.
Museu Itinerante Ponto 
UFMG – Cuiabá (MT)
Proponente: Instituto
Brasileiro de Cultura
Científica (IBCC)

Levando em conta que 
grande parte da população 
brasileira não tem acesso 
a museus de ciência, pla-
netários, observatórios, 
jardins botânicos e zoo-
lógicos, o Instituto quer 
oferecer uma exposição 
itinerante em Cuiabá (MT). 
O museu está instalado 
em uma carreta-baú es-
pecialmente construída 
para este fim e conta com 
cinco salas interativas na 
parte interna, incluindo 
um espaço de projeções 
em 3D para exibição de 
documentários. Do lado de 
fora apresenta mais de 40 
experimentos científicos 
em uma área de aproxima-
damente 300 m².

Da Redação
Piquete

Futsal Top –
Paranaguá (PR)
Proponente:
Associação Monte Sião

Por meio do futebol de 
salão, a Associação pre-
tende oferecer aos jovens 
carentes do município de 
Paranaguá (PR) experiên-
cias de relacionamento e 
contato com uma realidade 
diferente daquela em que 
vivem. A ideia é propor-
cionar ambientes mais 
saudáveis de convivência 
e criar condições para re-
velar talentos, aumentando 
as chances de construir um 
futuro profissional. O proje-
to é dirigido a meninos de 6 
a 17 anos que apresentem 
habilidades para a prática 
esportiva, preferencialmen-
te matriculados em escolas 
da rede pública. 
No Movimento das Águas – 
Atibaia e Piquete (SP)
Proponente: Fundação 
Energia e Saneamento

O projeto visa minimizar 
a poluição de mananciais 
e o desperdício de água. 
A proposta consiste em 
criar um processo de mo-
bilização, sensibilização e 
geração de conhecimento, 
por meio de oficinas que 
demonstrem a importância 
do recurso hídrico e pro-
movam a transformação e 
a intervenção social pelos 
cidadãos. Contempla o mu-
nicípio paulista de Piquete, 

Iguá anuncia projetos selecionados em 
edital socioambiental de R$ 1 milhão

Sobre a Águas Piquete

Por meio de concessão 
plena com validade de 
30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de 
abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 
no município de Piquete/
SP em 2010. A empresa 
atende a cerca de 13 
mil pessoas e tem como 
objetivo universalizar o 
acesso da população à 
água de qualidade e à 
coleta e tratamento de 
esgoto. Desde 2017, faz 
parte da Iguá Saneamen-
to, companhia que está 
presente em 40 muni-
cípios brasileiros e que 
alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compro-
misso de ser a melhor 
empresa de saneamento 
para o Brasil. 

com foco em áreas onde há 
infraestrutura precária de 
saneamento. O público tem 
perfil variado: podem ser 
líderes comunitários, gesto-
res de organizações sociais, 
moradores locais, funcioná-
rios de empresas do entorno, 
pequenos empreendedores 
ou comerciantes.
Bonecos Urbanos em Ação 
– Andradina, Castilho, 
Palestina e Mirassol (SP)
Proponente: Cooperativa 
Paulista de Teatro

Dirigido a crianças, ado-
lescentes e educadores 
dos municípios paulistas 
de Andradina, Castilho, 
Palestina e Mirassol, o 
projeto contempla espe-
táculos teatrais online de 
bonecos confeccionados 
com material descartável. 
As apresentações serão 
realizadas em escolas e ins-
tituições assistenciais, para 
estimular a conscientização 
da população. Além disso, 
haverá debate de temas 
relacionados à sustentabi-
lidade com os participan-
tes. Também está prevista 
oficina para confecção dos 
bonecos para crianças e 
adolescentes, destacando 
a importância da reutili-
zação e da reciclagem dos 
resíduos sólidos. 
Paralímpico IDD – Atibaia 
Proponente:
Instituto Daniel Dias

A proposta é implemen-
tar um núcleo de natação 
no município de Atibaia 
(SP) para atender aproxi-

madamente 80 crianças, 
adolescentes e adultos (de 
6 a 59 anos) que apresen-
tem alguma deficiência de 
forma permanente. O pro-
jeto pretende aprimorar as-
pectos físicos, psicológicos, 
sociais e culturais para ofe-
recer as condições neces-
sárias ao desenvolvimento 
destes participantes. As 
atividades serão planejadas 
mensalmente, conforme 
avaliação realizada pelos 
profissionais. Haverá cinco 
turmas de 10 e 20 alunos 
cada uma, com aulas três 
vezes por semana.

‘ 
 

EDITAL N.º 054/2022-ICC/CA – VENDA DIRETA 
TÍTULO ASSOCIADO PROPRIETÁRIO 

(Eliminado Compulsoriamente pelo CD em 29/11/2021 – Art.46) 

O Presidente do Conselho de Administração biênio 2020/2022 do ITAGUARÁ COUNTRY 
CLUBE, no uso de suas atribuições e em consonância com o disposto nos Artigos 21 e 23 do 
Estatuto Social do Clube, torna público o convite aos interessados em adquirir Título de 
Associado Patrimonial, para comparecerem à Secretaria do Clube e conhecerem as 
disposições Estatutárias que disciplinam o assunto, bem como as regras definidas nos 
Processo nº 3038/2021 ICC-CA para aquisição do Título e, se desejarem, procederem à 
inscrição mediante Proposta de Admissão como Associado, nos termos da letra “a”, do Artigo 
7º e Artigos 10 e 11 do Estatuto Social. 

Valor de venda de Título Proprietário a partir de 28/01/2022 
(obedecerá a ordem de chegada com toda documentação completa)  

 REFERÊNCIA VALOR OBSERVAÇÃO 

Título Proprietário R$ 4.000,00 (+) *1 

Taxa de Transferência R$ 2.800,00 (+) *2 

Total R$ 6.800,00 *3 (até 10x) 

Proposta para pagamento: 
 (Após aprovação pelo Conselho Deliberativo em até 30 dias) 
À VISTA OU A PRAZO: R$ 6.800,00 = no CARTÕES CRÉDITO: 
 
Forma de pagamento: 

▪ é 10 Parcelas no CARTÃO DE CRÉDITO [MANUTENÇÃO] 
▪ é 10 Parcelas no CARTÃO DE CRÉDITO [EXPANSÃO] 

 Guaratinguetá, de 25 de janeiro 2022. 

 

FRANCISCO SANNINI NETO 
PRESIDENTE 

 
*1 Preço de Mercado Inciso A, § 2º, Art. 22 do Estatuto Social. 
*2 Conforme definido na Proposta Orçamentária para o exercício de 2022 
*3 Lote Especial: 15 Títulos Proprietários. 

RELAÇÃO DE TÍTULOS PROPRIETÁRIOS DISPONÍVEIS PARA VENDA DIRETA: 

EDITAL Nº 052: 00119, 00262, 00465, 00669, 00742,00743, 00753 
00786, 00832, 00926, 01030, 01052, 01080, 01096,01115. 

 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, considerando as 
justificativas constantes nos autos do presente processo, RATIFICO o ato de inexigibilidade 
de licitação e AUTORIZO a aquisição de Vale Transportes para os Servidores através 
das empresas:
Processo 01/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ nº 45.176.864/0001-05.
Processo 02/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ nº 45.176.864/0001-05.
Processo 03/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ nº 07.811.161/0001-04.
Processo 04/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ nº 37.846.746/0001-20
Processo 05/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ nº 37.846.746/0001-20
Processo 06/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ nº 37.846.746/0001-20
Processo 07/2022
Empresa: Consórcio 123 “São José Passes” ME
CNPJ nº 10.295.212/0001-05
Processo 08/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ nº 47.530.704/0003-00
Processo 09/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Marron Ltda
CNPJ nº 61.563.557/0054-37
Data da assinatura: 07/01/2022

Prefeito Sylvio Ballerini
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Aparecida adequa orçamento após aumentar 
salário do prefeito, vice, secretários e servidores
Entre os atendidos, prefeito Piriquito passa a receber R$ 19 mil; reajuste aprovado é referente à 
equiparação com a inflação; secretaria de Justiça e Cidadania não vê dificuldade para adequação

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

A aprovação, no último dia 
18, dos três projetos para 
adequação de salários, que 
elevou em 10,74% os ganhos 
do prefeito, vice-prefeito e 
secretários de Aparecida, 
além de 12,74% aos servido-
res públicos da Prefeitura, 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) e Câmara, 
mexeu não só no humor dos 
contemplados, como também 
com a expectativa sobre os 
cofres municipais em meio 
à crise que a cidade enfrenta 
desde o início da pandemia de 
Covid-19.

Em dezembro do ano passa-
do, um projeto semelhante foi 
pautado, mas acabou rejeitado 
porque apenas os agentes 
políticos eram beneficiados. 
Pensando nisso, a Prefeitura 
encaminhou à Câmara um 
novo PL englobando todo o 
funcionalismo público, propos-
ta que foi aprovada. A votação 
foi definida pelo presidente 
da Câmara, Luís Fernando 
de Castro Rocha, o Gu Castro 
(PSDB) que desempatou pela 
aprovação.

“Sempre é importante re-

A Prefeitura de Aparecida 
dobrou o salário aos atendidos 
pelo projeto Frente de Traba-
lho. A ação, criada durante a 
crise gerada pela pandemia, 
prevê que as pessoas que atu-
am no sistema recebam um 
pagamento mensal e uma cesta 
básica através dos serviços em 
limpeza urbana, poda de mato 
de vias públicas e praças. Antes 
os trabalhadores recebiam 
R$420 e a partir deste mês 
passam a receber R$ 840.

O Município confirmou uma 
parceria a partir de março 
com o Senac para elaboração 
de cursos profissionalizantes 
gratuitos para os profissionais.

De acordo com a secretária 
de Promoção Social, Natália 
Carvalho, a alteração foi discu-
tida e o reajuste acabou apro-
vado em dezembro. A carga 
horária dos serviços prestados 
também foi ampliada para seis 

conhecer os trabalhos dos 
funcionários públicos. Há 
muito tempo eles almejam 
muitos benefícios que têm 
o direito, porém, não é feito, 
como o plano de carreira, que 
está muito tempo parado e 
não há uma discussão, e isso 
queremos resgatar”, informou 
Gu Castro. Questionado se o 
plano de carreira será reto-
mado, o presidente da Câmara 
informou que pretende pautar 
o assunto. “Fazer audiências 
públicas e trazer eles para cá”, 
finalizou. 

Para o vereador de oposição, 
André Luís Monteiro, o Padri-
nho (Patriota), é injustificável, 
pois segundo ele, a cidade está 
parada. “O salário do prefeito, 
por mais que falem que é um 
reajuste para equiparar com a 
inflação, é um salário absurdo 
para os padrões da cidade de 
Aparecida. São R$ 17.540, 
será que ele não consegue 
viver bem com esse salário?”

Com o aumento, o prefeito 
Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos) passa 
receber R$ 19.424 mensais 
e seu vice, José Carvalho de 
Paula, o Zezão da Concreta-
gem (Podemos), R$ 6.346,02. 
O salário de secretários será 
de R$ 6.090,70.

horas de trabalho por dia, com 
mais duas horas de almoço. Os 
servidores trabalham quatro 
dias na semana e no quinto 
dia terão as aulas dos cursos 
profissionalizantes.

“Era um valor muito inferior. 
O poder de compra das pesso-
as fica totalmente reduzido e 
desde o começo da gestão eu 
trouxe essa temática para o 
prefeito. A gente vem conver-
sando, analisando e estudando 
as possibilidades. No fim do 
ano chegamos à conclusão que 
daria para dobrar esse valor. 
Entendemos ainda que não 
é o valor ideal, mas estamos 
chegando próximo do ideal”, 
afirmou ao Jornal Atos.

Segundo a secretária, na lei 
que dispõe sobre a criação da 
frente de trabalho há a obriga-
toriedade de que os trabalha-
dores façam cursos. As aulas 
estavam paradas desde 2021. 
“A gente entende que é um pú-
blico vulnerável, que precisam 
dessa atenção da explicação 
presencialmente. Muitos não 

Segundo o secretário de 
Justiça e Cidadania, Jefferson 
Monteiro da Silva, o salário do 
chefe do Executivo não teve 
aumento e sim reposição infla-
cionária, o que não acontecia 
há três anos. Silva frisou que a 
medida só foi possível porque 
a administração municipal 
mantém as suas contas em dia.

De acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, po-
dem ser gastos até 54% dos 
encargos do Município com 
folha de pagamento. O orça-
mento previsto para 2022 é 
de R$147,373 milhões. “Hoje 
o gasto está em 46%, então 
mesmo com aumento dos 
salários dos servidores, que 
foram os únicos que tiveram 
aumento real, não ultrapassa-
rá o limite de 54% e não terá 
nenhum prejuízo às contas 
públicas municipais”, contou 
o secretário de Justiça.

Atualmente, a Prefeitura 
emprega cerca de 1,4 mil 
pessoas, e devido a Lei Com-
plementar 173/2020 que, 
no contexto da pandemia, 
ficou conhecida como Lei de 
Socorro aos Estados, proibia 
o reajuste de salário de ser-
vidores federais, estaduais e 
municipais até 31 de dezem-
bro de 2021. O prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira, o Piriquito, que teve reajuste do seu salário aprovado em 10,74%

Fotos: Arquivo Atos

Prefeitura dobra salário da frente de trabalho
e inicia cursos profissionalizantes em Aparecida
Autorizada em dezembro, mudança já está em vigor na cidade; cursos Senac começam em março

teriam recursos nem para fazer 
aulas online. Eu fechei com 
o Senac para que em março 
a gente comece os cursos de 
capacitação”, afirmou.

As aulas são para que os 

trabalhadores possam ter, 
no futuro, a possibilidade 
de gerar renda autônoma. 
Foram contratados pela 
Prefeitura os cursos de elé-
trica, garçom, jardinagem e 

outras formações. “Os cursos 
são obrigatórios. São quatro 
dias de trabalhos prestados 
e um dia tem que ser de 
curso. A falta no curso pode 
levar com que ele perca essa 

vaga na frente de trabalho”, 
concluiu.

Aparecida tem atualmente 
duzentas pessoas na frente 
de trabalho. O grupo é com-
posto por homens e mulhe-
res em situação de vulnera-
bilidade social. O contrato 
de emprego é temporário e 
há a renovação do grupo de 
acordo com o fim do tempo 
de trabalho de cada servidor. 
Há uma fila de espera para 
novas oportunidades neste 
grupo.


