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Soliva propõe 10,5% e abre 
novo atrito com Servidores
Câmara analisa projeto para votação nesta semana; Sindicato cobra mais benefícios

Os servidores de Guaratin-
guetá poderão ter 10,5% de 
reajuste salarial. O projeto, 
elaborado pela Prefeitura, fixa 
esse percentual para todos os 
mais de três mil trabalhado-
res da administração pública. 
Fechada na quinta-feira (17), 

a proposta foi encaminhada 
à Câmara e deve entrar em 
votação na próxima semana.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC), confirmou o percentual 
e outros benefícios reajustados 
para os servidores. O vale ali-
mentação para os trabalhado-

res pode subir de R$ 400 para 
R$ 500, caso a Câmara aprove. 
A decisão foi tomada após 
longa discussão e análise de 
impacto financeiro, feito pela 
secretaria de Administração e 
da Fazenda. “Estamos enviando 
hoje para a Câmara um projeto 

de reajuste salarial para todo 
funcionalismo, que contempla 
10,5%. Secretarias da Fazen-
da e Administração fizeram 
todos os estudos de viabilida-
de econômica. Conseguimos 
ainda mais um avanço que é 
o vale alimentação em 25%”, 

destacou. Para os professores, 
o reajuste acompanha o aval 
concedido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que sancionou 
a elevação do ganho de pro-
fissionais da educação básica 
para todo o Brasil.

Justiça libera construção de 
estátua de Nossa Senhora

Uma decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo autorizou a retomada 
da montagem de uma está-
tua de cinquenta metros de 
Nossa Senhora Aparecida. O 
projeto tinha como data de 
entrega o ano de 2017, mas 
naquele mesmo ano, uma 
liminar para a suspensão da 
montagem foi acatada em 
primeira instância. O pedido 
partiu da Atea (Associação 
Brasileira de Ateus e Agnós-
ticos). Em uma transmissão 

ao vivo na página oficial da 
Prefeitura Aparecida no Fa-
cebook, o prefeito Luiz Car-
los de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), informou que o 
Município deve reconhecer a 
apelação do Tribunal de Jus-
tiça para derrubar a liminar, 
já que a cidade tem como 
característica essencial o 
turismo religioso e o fluxo 
de peregrinos católicos, 
devotos de Nossa Senhora 
Aparecida.
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Pinda prorroga prazo de 
solicitação do IPTU Online 
até o final de março

A Prefeitura prorrogou o 
prazo para solicitar o IPTU 
Online até o fim de março, por 
meio do cadastro no E-Tributo. 
Os moradores receberão seus 
tributos de forma eletrônica a 
partir de 2022. O prazo para 
adaptação dos contribuintes 
iria até o dia 20 de dezembro, 
mas o setor de Tributos anun-
ciou a prorrogação para garan-
tir mais tempo para adaptação 
ao novo método. Pág.  4 Isael, que aposta no IPTU Online

Seccional de Cruzeiro assume 
investigação de falso médico,
após amputação em Lavrinhas

A Seccional da Polícia Civil 
de Cruzeiro agora é respon-
sável pelas investigações do 
falso médico, contratado por 
uma terceirizada da CCR 
Rio-SP, responsável pela 
amputação da perna de 
uma vítima, em Lavrinhas. 
O homem já responde por 
exercício ilegal da profissão 
desde dezembro. Detido 
em Pindamonhangaba, na 
última terça-feira (15), Ger-
son Lavísio atuava como 
médico de uma empresa 
terceirizada contratada pela 
CCR Rio-SP, e trabalhou na 
ocorrência do domingo (13), 
que envolveu três cami-
nhões. Um dos motoristas 

ficou preso nas ferragens, 
e a definição do médico em 
amputar a perna do homem 
para retirá-lo causou ques-
tionamentos aos policiais 
rodoviários, desencadeando 
a investigação que identifi-
cou o falso profissional de 
saúde. Natural de Sorocaba, 
Lavísio tem um boletim de 
ocorrência contra si aberto 
em dezembro de 2021em 
Parelheiros, distrito de São 
Paulo, pela mesma prática. 
Ele foi detido pela Polícia 
Rodoviária Federal na base 
da Concessionária, que tam-
bém administra a rodovia 
Presidente Dutra.

Pág.  7

A obra de reforma do Merca-
do Municipal de Guaratinguetá 
já tem a Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá) como nova executora. A 
autarquia assumiu os serviços 
após a antiga prestadora ter 
paralisado os trabalhos. O 
prazo para conclusão é de oito 
meses, com investimento de 
R$ 4,5 milhões. O imbróglio 
para a conclusão das obras se 
estende desde 2018. Segundo 
o secretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Mário Augusto 
Nunes, a antiga prestadora 
enfrentou problemas com 
repasses não concluídos pelo 
Dade (Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das Es-
tâncias).

Guará retoma 
Mercadão com 
orçamento de
R$ 4,5 milhões

Depois de PDV,
Pinda anuncia 
contratações de 
192 em março

Com a saída de 145 funcio-
nários pelo PDV (Programa de 
Desligamento Voluntário), a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou a contratação 
de novos funcionários. Os 
trabalhadores serão chamados 
pelo concurso público vigente, 
realizado 2019. De acordo com 
a Prefeitura, foram cerca de 
180 pedidos de desligamento 
voluntário, com 145 aceitos até 
o fim do último mês.
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Acidente no trecho de Lavrinhas da Via Dutra, que acabou com amputação realizada por falso médico

Mãe e padrasto são presos, 
acusados por abuso sexual 
de menina de nove anos, 
em Caraguatatuba

A Polícia Civil prendeu um 
casal acusado de molestar 
sexualmente uma criança de 
nove anos, em Caraguatatuba. 
Além de confessar os abusos, 
o padrasto afirmou que a mãe 
da menina também participava 
dos crimes. A corporação foi 
acionada pelo próprio pedófilo, 
que revelou que molestava a 
enteada há cerca de um ano. 

Os policiais foram até a casa da 
família, que não teve o bairro 
divulgado, onde prenderam o 
criminoso. Durante entrevista 
à mídia regional, o delegado de 
Caraguatatuba, Rodolfo Augus-
to Pereira César, explicou que o 
padrasto alegou que os abusos 
começaram por sugestão da 
companheira.
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Cruzeiro tem 
segunda lista 
de homicidas 
do tráfico

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Cruzeiro 
revelou, na manhã da quar-
ta-feira (16), as identidades 
de mais três homens envolvi-
dos na onda de assassinatos 
que a cidade enfrenta desde 
o ano passado. No início 
deste mês a corporação já 
havia divulgado uma lista 
com outros cinco nomes, 
sendo que três deles foram 
capturados nos últimos dias. 
Publicadas na página ofi-
cial da DIG de Cruzeiro no 
Facebook, as identidades 
dos novos três acusados de 
participação em homicídios 
na cidade são Alex Américo 
Rezende, Gabriel Lucas Cír-
cio de Moraes e Rafael Luiz 
da Silva Santos.
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Vereador
de Lavrinhas 
questiona fim 
de PC's usados
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Piquete lança 
Refis 2022 
para quitação 
de tributos

Com intuito de amenizar os 
impactos gerados pela crise 
econômica que o país enfren-
ta, a Prefeitura de Piquete 
lançou na última semana o 
Refis (Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal) de 2022, 
para quitações de dívidas tri-
butárias municipais.
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Edson Nota

O PRETRÓLEO É NOSSO, 
O LUCRO DELES

É extremamente complexo ex-
plicar a sociedade a questão do 
petróleo, exploração, distribuição e 
o preço na bomba.

A dificuldade da explicação 
reside no fato de que o assunto sem-
pre foi tratado politicamente, com 
ideologias retrógradas e interesses 
eleitoreiros, além da influência dos 
militares nas suas teorias de segu-
rança nacional.

Não deveria!
Com o desenvolvimento da in-

dústria automobilística no início do 
século XX e a larga utilização dos 
derivados do petróleo tornou-se uma 
questão estratégica para os países. 

Perdurou até a década de 1970.
Por se tratar de investimentos 

financeiros e técnicas vultosas na 
pesquisa, extração e refino para os 
países menos desenvolvidos o mo-
nopólio estatal era a solução.

Nos países emergentes os pro-
dutores de derivados do petróleo 
são estatais. 

Nos países desenvolvidos os pro-
dutores são privados e constituíam

nas famosas sete irmãs: Exxon; 
Shell; BP; Mobil; Texaco; Gulf e 
Chevron.

No Brasil, em 1950, marcado 
pelo nacionalismo, na campanha o 
“Petróleo é nosso”, nasce a Petro-
brás uma estatal para a exploração 
e refino do nosso petróleo e garantir 
o nosso desenvolvimento.

Atualmente é uma sociedade 
anônima com ações negociadas na 
bolsa brasileira e americana.

Na cabeça dos brasileiros con-
tinua estatal e daí a dificuldade de 
falar em privatização, mesmo assim, 
quando o petróleo não é mais estra-
tégico e sim a inovação tecnológica 
como fator de desenvolvimento.

Nos últimos anos, aproximada-
mente 15 anos, o país passou a ser 
considerado autossuficiente, ou seja, 
a produção supera o consumo.

Este fato foi usado politicamente 
pelo partido dos trabalhadores como 
uma grande conquista do governo, 
mas não explicou a sociedade que 
este petróleo não poderia ser usado 
pelo país diante das suas caracte-
rísticas. 

A necessidade de continuarmos 
importando!

O governo se omitiu sobre os 
tipos de petróleos: o leve e o pesado.

Como nossas refinarias foram 
projetadas e construídas para o pe-
tróleo pesado, o importado, quando 
da descoberta da rica bacia de Cam-
pos, do pré-sal, constatou-se que o 
petróleo era leve, ou seja, as nossas 

refinarias não conseguiriam refinar 
este tipo.

Passamos a ser exportadores de 
petróleo para a China.

A Petrobras, em recente nota, co-
munica que refina 94% do petróleo 
nacional e 68% do pré-sal. 

Por outro lado, destaca ainda que 
processar mais petróleo não signifi-
ca necessariamente obter o melhor 
resultado econômico.

O que a Petrobras tentou dizer, 
em outras palavras, é que a extração 
do nosso pré-sal só é interessante 
quando o preço internacional do 
petróleo é inferior a US$ 80 dólar.

Passamos a ser importadores de 
petróleo!

As nossas refinarias estão locali-
zadas na orla marítima não havendo 
nenhuma refinaria no Centro-Oeste.  

Em Manaus uma refinaria fora 

da orla, mas que necessita do eta-
nol, para a adição de 27%, vem do 
Estado de São Paulo.

Na região Norte/Nordeste, a 
importação do combustível é mais 
vantajosa do que buscar em nossas 
refinarias.

No preço final do produto, na 
bomba, o custo do transporte do 
combustível do sudeste até o Nor-
deste.

Imprescindível a importação 
para uma perfeita mistura com o 
nosso petróleo que atenda as nossas 
plantas de refino.

Como a cotação do petróleo, uma 
commodity, o preço na fonte, deriva 
da demanda internacional e o baixo 
valor do nosso real o reflexo bate na 
bomba e no bolso do consumidor.

O interessante, o preço do petró-
leo é baseado na moeda americana 
e no humor dos países produtores 
de petróleo. 

A pergunta que o governo não 
responde: quanto lucra na exporta-
ção do nosso pré-sal e quanto recebe 
de dividendos e lucros pelo bom 
desempenho das ações da Petrobrás?

Outro fato interessante: o petró-
leo importado é pago em prestações 
e o exportado é à vista, o que torna 
interessante para o resultado da 
nossa balança comercial brasileira.

O assunto petróleo precisa ser 
exaustivamente discutido no país 
cabendo ao governo ser mais trans-
parente nas suas políticas.

O lucro é só dele!

o governo não responde: quanto lucra 
na exportação do nosso pré-sal e quanto 
recebe de dividendos e lucros pelo bom 
desempenho das ações da Petrobrás?

“Os três melhores 
negócios do mundo: 

uma empresa de 
petróleo bem administra-
da, mais ou menos admi-
nistrada e pessimamente 

administrada”
 Dito empresarial

Sylvinho Ballerini

Adriana Vieira

Política a conta-gotas...
Distração política

Rolou entre um cafezinho e outro 
no Perrier, de Pinda, que se nada 
mudar na alegoria dos supostos can-
didatos a deputado em 2 de outubro, 
o cenário estará favorável ao ex-ve-
reador e tucano Rafel Goffi – hoje 
locado numa função do governo 
Doria. A conta é simples: enquanto 
praticamente todos postulantes des-
ta temporada focam Assembleia Le-
gislativa, Goffi poderá vir sozinho e 
‘surfando numa onda’ para deputado 
federal, somando com os eleitores 
que optam pelo voto domiciliar...

Realidade & Ficção
A especulação política em Pinda 

mantém expectativa dos prováveis 
pré-candidatos a ‘estadual’: Fernan-
do Oliveira – filho do conhecido 
Dr. Calé (PSD), Fernando Barbosa 
(AGIR) e ainda o Vela do PT. Se-
gundo os analistas do Mercadão 
dos três deputáveis, dois deles estão 
mais como ‘balão de ensaio’ para as 
municipais 2024. Disseram que até 
mesmo entre alguns sindicalizados, 
é voz corrente Vela está lançando 
seu nome mais uma vez a deputado 
apenas para conseguir musculatura 
na disputa a prefeito.

Apostando
Enquanto as atenções do merca-

do político de Pinda se voltam para 
as eleições de 2 de outubro, quem 
torce para o projeto de ‘bom moço’ 
do vereador Carlos de Moura – o 
Magrão continuar até a votação da 
futura presidência da Câmara, é 
Norbertinho Moraes – ansioso por 
ser eleito. Pelo que se ouve nos 
corredores do Paço Municipal, é 
que ambos estão bem acessíveis ao 
prefeito Isael Domingues, ao ponto 
de até levantar suspeitas entre os 
bem informados...

Concorrência
Comentários na banca da Praça 

de Cruzeiro dão conta que o vere-
ador Diego Miranda (ainda PSD) 
anda fazendo de tudo para se man-
ter sob os holofotes dos eleitores, 
principalmente depois que resolveu 
seguir ‘carreira solo’ na políti-

ca, com vistas 
a uma candida-
tura majoritária. 
Disseram que 
dois obstáculos 
surgiram em seu 
caminho, no coti-
diano da Casa de 
Leis: 1. o colega 
Paulo Felipe, que 

ganha naturalmente a simpatia dos 
vereadores e eleitores como líder do 
Executivo, podendo por consenso 
conquistar a próxima presidência; 
2. wnas ruas, a falta de equipe para 
formação de um novo partido pra 
chamar de seu, porque onde está, 
talvez não tenha espaço.

Preparando a largada
É quase oficial; ventos do Lito-

ral informam que o ex-prefeito de 
Caraguá, que pretende ser deputado 
novamente, está próximo de dar o 
start para sua pré-campanha. Fontes 
ligadas a Antonio Carlos disseram 
que ele já se definiu com o ministro 
Tarcisio Gomes e talvez se filie 
também ao Republicanos, enquanto 
seu grupo de amigos e apoiadores 
aguardam a largada para captação 
de votos.

Labirinto
A discreta campanha à pró-

xima presidência da Câmara de 
Guaratinguetá, aparentemente, 
está dividindo os vereadores em 
três blocos. Entre os governistas: 
uma neutra, ‘outro sumariamente’ 
dizendo que não quer, outro está 
tentando apoio, jogando contra 
aquele que topa tudo, mas não tem 

Regis Yasumura

o voto do presidente que sai. Entre 
os dois grupos de três vereadores, 
duas peculiaridades: ambos têm um 
candidato – Marcelo Santa Casa – 
de um lado – Fabrício Dias – do 
outro, porém, um integrante de cada 
partido segue linha própria: Celão e 
Vantuir. Tente fazer suas apostas...

Fogo amigo
Pelo cenário eleitoral no entorno 

da administração pública de Guará, 
o vice-prefeito Regis Yasumura, 
pré-candidato a deputado estadual, 
vai ter que contar literalmente com 
os eleitores, porque se for esperar 
algum apoio da Câmara ou de 

‘alguns’ mem-
bros do primeiro 
e segundo esca-
lões da Prefeitu-
ra, a candidatura 
‘naufraga’. Entre 
os vereadores, o 
lobby de Ortiz 
Jr é contagiante; 
entre os poucos 

que não se renderam ao ex-prefeito 
de Taubaté, estão propensos a caí-
rem no assédio dos deputados que 
marcam posição na cidade. Talvez 
seja por isso que Regis está focado 
neste período de pré-campanha em 
costurar apoio em cidades da região, 
para depois ‘atacar pra valer’ a Terra 
de Frei Galvão. E haja sola de sapato 
e combustível no carro pra correr o 
trecho...

Tragédia com dinheiro...
Ouvintes da sessão de Câmara 

de Cachoeira Paulista da última 
terça-feira ficaram indignados com 
o pronunciamento de Adriana Vieira 
na tribuna do Legislativo. Em meio 
uma justificativa sobre subsídio de 
salários, a vereadora revelou dados 

parciais sobre a 
CEI que investi-
ga o destino dos 
R$ 4 milhões 
que a Prefeitura 
recebeu do Go-
verno Federal no 
período de Ed-
son Mota. Se-
gundo Adriana, 

que faz parte da comissão que in-
vestiga os milhões que o município 
recebeu para salvar vidas no período 
crítico da pandemia, nenhuma ação 
foi constada, a não ser a compra de 
uma impressora e alguns aparelhos 
de telefones celulares.

Memória recente...
...apagando a passada! A julgar 

pelo comportamento de alguns poli-
tiqueiros de Cachoeira – em especial 
os que conviveram ou ‘mamaram’ 
na Motolândia – que estão infla-
mando a opinião pública contra o 
dinheiro furtado 
do gabinete do 
prefeito Antô-
nio Mineiro, ao 
que tudo indica, 
sofrem de uma 
síndrome cha-
mada ‘demência 
da conveniên-
cia’. É como se 
os R$ 60 mil furtados do gabinete 
fossem mais importantes e signi-
ficativos do que os R$ 4 milhões 
que a turma do Mota ‘diluiu entre 
os notáveis’, que dispensavam até 
salário de vereador...

Após a hibernação...
...quem ressurgiu em solo ca-

choeirense? Ganha um cafezinho da 
Padaria do Jorginho quem responder 
o Sindicato dos Servidores de Ca-
choeira Paulista. Isso mesmo, no 
período de Edson Mota – com exo-
nerações de concursados da Saúde, 
Educação e mais..., é como se não 
existisse sindicato. Bastou o Minei-
ro começar acertar a Prefeitura, e 

pronto, eles apareceram com direito 
até em assembleia geral e exigên-
cias; “acordo coletivo, aumento do 
vale alimentação, determinação da 
data fixa para pagamento do vale 
alimentação, planos de cargos e 
carreiras de toda categoria, refe-
rência horizontal automática, entre 
outros...”

Crianças nas creches
A semana foi de muitas delibera-

ções para o prefeito Sylvio Ballerini. 
Começou com a boa notícia de uma 
creche ‘modelo’ para o Novo Hori-
zonte, com investimento do Estado. 
Ainda sobre creches, a retomada 
das construções 
para o término 
das unidades 
do Comerciá-
rios e do Santa 
Edwiges, com 
investimento de 
R$2,5 milhões 
provenientes de 
recursos pró-
prios. E para 
concluir, o gabinete do prefeito 
informou que após impasses licita-
tórios, a nova empresa responsável 
pela manutenção e expansão da 
iluminação pública entra em ação 
ainda este mês.

Mãos na massa
Com a publicação do edital, o 

prefeito Sylvio Ballerini liberou 
imediatamente as inscrições para 
primeira seleção de 200 pessoas 
para Frente de Trabalho, 100% 
bancada pelo município.  De acor-
do com o Desenvolvimento Social, 
com as 200 vagas oferecidas pelo 
município, somadas as 160 propor-
cionadas pelo programa do Estado, 
Lorena soma 360 famílias incluídas 
nas frentes de trabalho, com salário, 
cesta básica e cursos profissionali-
zantes.

Monitoramento
Parece que a ‘oposição ca-

muflada’ de Lorena não precisa 
estar na Câmara e muito menos 
na Prefeitura para saber ‘tudo que 
acontece’ entre os ‘corredores e 
as paredes’ das Casas. Segundo o 
pessoal que gravita em torno do 
Legislativo e povoa o Executivo, 
além do ‘vai e vem’ dos emissários 
que frequentam o QG da 21 de 
Abril, o homem tem gente plantada 
na Capitão Messias e na Baronesa 
de Santa Eulália vendo e ouvindo 
tudo e passando detalhes em tempo 
real. Falaram ainda que ele sabe até 
em que horas os oficiais de justiça 
levam as intimações!!!

'Projeto indigesto'
Comenta-se pelos corredores da 

Câmara de Lorena que o projeto 
que reajusta o salário-base dos 'pro-
curadores' da Prefeitura de R$4.900 
para R$ 12.000, está colocando 
os vereadores em cheque contra 
os 2.300 servidores municipais, 
que receberam apenas 10,16% de 
aumento. O assunto criou tamanho 
mal estar na classe política, que 
até o prefeito Sylvio Ballerini está 
torcendo para não ser aprovado. 
Durmam com mais este barulho... 

Pegando embalo
O grupo de incentivo à candi-

datura de Edson Riccomi para de-
putado estadual por Guaratinguetá 
ganhou fôlego esta semana com 
sua posse na presidência da Unimed 
local. A expectativa da torcida é pela 
indicação e declaração de apoio a 
seu nome pelo núcleo político que 
a Cooperativa mantém há anos, pro-
vendo até recursos aos médicos que 
se dedicam à vida pública. Ah! Tem 
gente achando que ele precisa mudar 
de partido. Perguntem ao ex-prefeito 
Francisco Carlos!!!

Paulo Felipe
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Soliva fecha proposta de reajuste para 
servidores de Guaratinguetá em 10,5%
Câmara analisa projeto para votação nesta semana; Sindicato cobra mais benefícios

Foto: Arquivo Atos

O prefeito Marcus Soliva e o presidente do Sisemug, Eduardo Ayres, que tem novo confronto por reajuste

Os servidores de Guaratin-
guetá poderão ter 10,5% de 
reajuste salarial. O projeto, 
elaborado pela Prefeitura, 
fixa esse percentual para 
todos os mais de três mil 
trabalhadores da adminis-
tração pública. Fechada na 
quinta-feira (17), a proposta 
foi encaminhada à Câmara 
e deve entrar em votação na 
próxima semana.

O prefeito de Guaratingue-
tá, Marcus Soliva (PSC), con-
firmou o percentual e outros 
benefícios reajustados para 
os servidores. O vale alimen-
tação para os trabalhadores 
pode subir de R$ 400 para 
R$500, caso a Câmara aprove. 
A decisão foi tomada após 
longa discussão e análise de 
impacto financeiro, feito pela 
secretaria de Administração e 
da Fazenda.

“Estamos enviando hoje 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

para a Câmara um projeto 
de reajuste salarial para todo 
funcionalismo, que contempla 
10,5%. Secretarias da Fazenda 
e Administração fizeram to-
dos os estudos de viabilidade 
econômica. Conseguimos 
ainda mais um avanço, que é 
o vale alimentação em 25%”, 
destacou.

Para os professores, o re-
ajuste acompanha o aval 
concedido pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que san-
cionou a elevação do ganho 
de profissionais da educação 
básica para todo o Brasil. Com 
isso, em Guaratinguetá, o piso 
para professores vai subir 
cerca de R$ 1 mil. “O reajuste 
do piso vai de R$ 2.880 para 
R$ 3.845,63, que também é 
um grande avanço e um reco-
nhecimento aos professores e 
a importância deles para as 
nossas crianças”.

Soliva não negou que ha-
verá um impacto na folha de 
pagamento, mas confirmou 
que as análises foram feitas 

para que houvesse o encaixe 
das contas mensais.

Outro lado – O Sisemug 
(Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá) 

informou que a assembleia 
com os trabalhadores havia 
aprovado reajuste de 25% 
dos salários, avanço do cartão 
alimentação para R$ 700 e di-

minuição do desconto do vale 
alimentação sobre o salário 
do trabalhador. O Sindicato 
é contra os valores oferecidos 
pelo Executivo.

Com saída de funcionários pelo PDV, Prefeitura 
de Pindamonhangaba anuncia 192 contratações
Chamamento de novos trabalhadores segue trâmite de concurso público realizado em 2019

Com a saída de 145 funcio-
nários pelo PDV (Programa 
de Desligamento Voluntário), 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou a contratação 
de novos funcionários. Os 
trabalhadores serão chamados 
pelo concurso público vigente, 
realizado 2019.

De acordo com a Prefeitura, 
foram cerca de 180 pedidos 
de desligamento voluntário, 
com 145 aceitos até o fim do 
último mês.

Os trabalhadores interessa-
dos em se desligar de maneira 
voluntária poderão solicitar 
até o dia 10 de abril, via pla-
taforma digital 1DOC. Entre 
os benefícios da ação estão 
o recebimento de cestas bá-
sicas proporcionais aos anos 
efetivos de atividade (não 
excedendo dez unidades), 
além de incentivo financeiro 
de um vencimento normal 
por ano efetivo de trabalho, 
também não excedendo dez 

Bruna Silva
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pagamentos. O servidor realiza 
a solicitação, mas é o Municí-
pio que irá analisar cada caso.

Para prosseguir o atendi-
mento normalizado à popula-
ção, novos funcionários estão 
sendo contratados em áreas 
como saúde, educação, guarda 
civil, administração, planeja-
mento, obras e serviços. Ao 
todo, 192 pessoas serão con-
tratadas a partir deste mês. A 
projeção do departamento de 
Recursos Humanos é a convo-
cação de funcionários de nível 
médio e nível superior.

“Precisamos de mais servi-
dores para realização das nos-
sas atividades e para darmos 
mais modernidade à máquina 
pública, mantendo um quadro 
de funcionários compatível 
com as nossas necessidades, 
para o desenvolvimento de 
programas e ações em prol 
da cidade e da própria popu-
lação”, ressaltou o secretário 
de Administração, Marcelo 
Martuscelli.

A expectativa é que um novo 
concurso público ocorra ainda 
em 2022.

A sede da Prefeitura de Pinda, que iniciou processo de chamamento de aprovados em concurso de 2019

Vereador
de Lavrinhas 
questiona fim 
de PC's usados

Lavrinhas inicia o mês de 
março com polêmicas, após 
o vereador Danilo Denis 
Paulino (PSD), o Danilo Nu, 
denunciar uma suposta irre-
gularidade na preservação 
de computadores localizados 
almoxarifado da Prefeitura. O 
parlamentar chegou a fazer 
um boletim de ocorrência, 
no último dia 8. O processo 
segue em investigação pela 
Policia Federal.

Atendendo uma queixa 
sobre armazenamentos in-
corretos de computadores na 
sede do Executivo, o vereador 
foi até o prédio destinado a 
guardar equipamentos, loca-
lizado em frente à Prefeitura. 
Sua entrada foi barrada pelo 
secretário da Agricultura, 
Ismael Siqueira. “Eu tive a de-
núncia de um munícipe, onde 
eu fui fiscalizar. O secretário 
presente, que poderia estar 
me acompanhado, falou que 
o advogado o orientou que eu 
não poderia estar fiscalizan-
do”, criticou o denunciante.

Em resposta à versão de Da-
nilo Nu, a Prefeitura informou 
que em nenhum momento 
a entrada dele foi obstruída, 
e que a medida tomada em 
buscar a Polícia Militar foi 
desnecessária.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a Prefeitura 
para abordar a denúncia. 
Representantes do Gabinete, 
Administração ou do setor de 
almoxarifado não foram en-
contrados ou preferiram não 
responder os questionamen-
tos. O secretário da Agricul-
tura foi o único do primeiro 
escalão a responder ao Atos. 
Ismael Siqueira afirmou que 
o único motivo do vereador 
não conseguir entrar na sala 
no momento da fiscalização 
foi o desencontro com o se-
cretario de Transporte, Fabio 
Sant’Anna Dias, que estava em 
uma viagem pessoal a São 
José dos Campos. 

Segundo Danilo Nu, com 
a presença da polícia, após 
o retorno da delegacia, ele 
conseguiu entrar e encontrou 
12 computadores. “Primeiro 
chamei a polícia para poder 
me acompanhar. Nós fomos 
à delegacia e foi quando o 
delegado e o advogado orien-
taram a fiscalização”, contou.

Em uma segunda versão 
dos fatos, o secretário conta 
que o vereador foi sozinho 
até a delegacia. “Quando ele 
(Danilo Nu) voltou, o secretá-
rio nosso chegou e franqueou 
a entrada”, relatou Siqueira. 

A Prefeitura informou que 
os computadores foram ad-
quiridos na gestão passada e 
estão no almoxarifado pelas 
condições de uso, por serem 
ultrapassados, e que aguar-
dam um leilão. “Lá é um 
almoxarifado, onde a gente 
coloca os equipamentos que 
estão parados... É um galpão 
em um prédio em frente a 
Prefeitura”, detalhou a dire-
tora de Patrimônio, Daiane 
Fagundes, que não informou 
a possibilidade de um leilão 
para este ano.

Além dos desentendimentos 
sobre a entrada do vereador 
ao almoxarifado, a existência 
de um possível boletim de 
ocorrência também paira 
sobre a discussão. “Até onde 
eu sei, não teve nenhum bo-
letim de ocorrência”, frisou 
Siqueira. O vereador Danilo, 
questionado pela reportagem 
do Jornal Atos, afirmou que 
realizou o boletim. 

Com o processo de denún-
cia do vereador, a Policia 
Federal foi, no último dia 
9, até ao almoxarifado da 
Prefeitura para verificar o 
armazenamento dos compu-
tadores, e segue apurando a 
ação da administração sobre 
o direcionamento correto 
destes equipamentos.

Thamiris Silva
Lavrinhas

Com problemas na iluminação, EDP e Mobilidade Urbana 
de Guaratinguetá prestam esclarecimentos à Câmara
Sessão especial é tentativa de esclarecer série de falhas apontadas em reclamações da população; 
cidade registra 170 pontos de irregularidades no sistema e concessionária promete manutenção

A Câmara de Guaratinguetá 
recebeu, em sessão especial 
na última terça-feira (15), 
representantes da EDP São 
Paulo e da secretaria de Segu-
rança e Mobilidade Urbana. 
O objetivo foi buscar escla-
recimentos sobre detalhes 
do parque de iluminação 
pública no município, após 
reclamações sobre o serviço.

Para representar a EDP, os 
participantes foram a gestora 
executiva do poder público e 
regulação da EDP Bandeiran-
tes, Nathalie Alves de Lima, 
e o gestor operacional na 
região entre as cidades de 
Taubaté e Cruzeiro, Clayton 
Matsumoto. Pelo lado da 
gestão municipal, o repre-
sentante foi o secretário 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana de Guaratinguetá, 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Marco Antônio de Oliveira, 
o Major Oliveira.

No plenário, os vereado-
res puderam questionar os 
representantes sobre proble-
mas recorrentes relacionados 
à iluminação pública, como 
quedas repentinas de energia 
e, principalmente, pontos 
com lâmpadas queimadas. 
De acordo com os represen-
tantes da EDP, há 170 pontos 
de iluminação pública que 
necessitam de reparos em 
Guaratinguetá.

O responsável pela pasta 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana, Major Oliveira, expli-
cou as ações realizadas pela 
pasta e destacou que a ilumi-
nação também é uma questão 
de segurança pública.

Após a sessão especial, foi 
agendada uma nova discus-
são sobre o tema em trinta 
dias. “Um dos compromissos 
da Prefeitura para a próxima 
sessão será com a equipe que 

nós temos de ronda noturna, 
para verificar a quantidade 
de pontos apagados na cida-
de. A EDP se comprometeu 

com os pontos já citados, 
para que haja uma força-ta-
refa para correções”, explicou 
Oliveira.

A segunda sessão especial 
sobre a iluminação pública 
está pré-agendada para 19 
de abril.

Foto: Bruna Silva

Foto: Fabiana Cugulo

Sessão que recebeu representantes da EDP e Prefeitura para esclarecimentos sobre falhas na iluminação
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Governo Isael recebe reforço de noventa 
detentos da Funap para limpeza pública
Parceria integra projeto “Pinda Cidade Limpa”, com planejamento para manutenção dos espaços

Fotos: Arquivo Atos

Depois de ficar dois anos 
pausado devido à pandemia 
da Covid-19, o programa 
“Pinda Cidade Limpa” será 
retomado neste mês. O pro-
jeto deve receber noventa 
reeducandos do Centro de 
Detenção da Região.

Viabilizada em parceria 
com a Funap (Fundação Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pimentel), 
a ação atende detentos que 
trabalharão em atividades de 
limpeza pública como varri-
ção de rua, pintura de guias 
e sarjetas. De acordo com a 
divisão feita pelo subprefeito 
de Moreira César e gestor do 
projeto, Nilson Luís, quaren-
ta deles ficarão à disposição 
da secretaria de Serviços Pú-
blicos, 45 da subprefeitura e 
cinco na secretaria de Meio 
Ambiente.

A projeção é que o traba-
lho seja iniciado ainda neste 
mês, assim que os órgãos 
reguladores liberem os ree-
ducandos. Segundo Nilson, 
o projeto é benéfico, pois 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

“a mão de obra é eficiente 
e já trouxe bons resultados 
para a cidade”. A cada dois 
dias trabalhados, os detentos 
diminuem um na pena.

O convênio foi iniciado 
em maio de 2019. Os deten-
tos do regime semiaberto 
prestam serviços à cidade 
desempenhando atividades 
como capina, limpeza de 
canteiros, pintura de guias, 
manutenção de prédios es-
colares e unidades de saúde.

Em sua última edição, a 
ação contava com meca-
nismos de segurança como 
tornozeleiras eletrônicas 
monitoradas por agentes do 
Pemano (Centro de Progres-
são Penitenciária “Dr Edgar 
Magalhães Noronha”), além 
da realização de rondas para 
supervisionar a situação do 
trabalho feitas por funcioná-
rio da Prefeitura. A seleção 
dos detentos foi realizada 
pela secretaria de Adminis-
tração Penitenciária. São 
selecionados aqueles que es-
tão próximos ao fim da pena, 
aptos e qualificados para os 
serviços demandados pelo 
Município.

Justiça libera construção de estátua de Nossa Senhora
Montagem do monumento em Aparecida estava suspensa judicialmente desde 2017; peças foram pichadas e danificadas

Uma decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo autorizou a retomada 
da montagem de uma está-
tua de cinquenta metros de 
Nossa Senhora Aparecida. O 
projeto tinha como data de 
entrega o ano de 2017, mas 
naquele mesmo ano uma 
liminar para a suspensão 
da montagem foi acatada 
em primeira instância. O 
pedido partiu da Atea (Asso-
ciação Brasileira de Atues e 
Agnósticos).

Em uma transmissão ao 
vivo na página oficial da 
Prefeitura Aparecida no Fa-
cebook, o prefeito Luiz Car-
los de Siqueira, o Piriquito 

Da Redação
Aparecida

(Podemos), informou que o 
Município deve reconhecer a 
apelação do Tribunal de Jus-
tiça para derrubar a liminar, 
já que a cidade tem como 
característica essencial o 
turismo religioso e o fluxo 
de peregrinos católicos, 
devotos de Nossa Senhora 
Aparecida.

“Nós podemos nos movi-
mentar, em termos de reuni-
ões, para que a gente elabo-
re projetos de execução para 
fazer uma PPP (Parceria 
Público-Privada) e ver qual 
caminho (a seguir). Mas 
quero deixar claro ao povo 
brasileiro e a população da 
minha cidade que todos os 
esforços serão feitos para 
que a gente cumpra com 
a nossa obrigação de fazer 
mais um ponto turístico em 

Aparecida”, destacou o pre-
feito durante a live.

Piriquito preferiu não co-
locar prazos para concluir 
a instalação da estátua, 
mas afirmou que vai buscar 
apoio de empresários para 
avançar com o projeto.

O monumento fica no 
Itaguaçu, bairro distante do 
Santuário Nacional. Algu-
mas peças foram pichadas 
por vândalos e precisarão 
ser restauradas antes da 
remontagem.

“Vamos sim correr atrás 
para que a gente possa re-
erguer o monumento em ho-
menagem à Mãe Aparecida, 
criar uma infraestrutura de 
mobilidade e segurança lá. 
Se Deus quiser, a gente vai 
fazer isso e será com muito 
êxito”, concluiu o prefeito, 

que fez o comunicado diri-
gido a veículos de comuni-
cação da imprensa local e 
aos moradores de Aparecida.

Ainda na live, Piriquito 

afirmou que o Município 
não tem verba suficiente 
para dar andamento à obra 
de instalação da estátua, 
ressaltando que a Prefei-

tura passa por uma fase de 
reforma administrativo-fi-
nanceira após ter feito um 
acordo para quitar débitos 
pendentes do Executivo.

Estátua de Aparecida tem obra retomada após autorização da Justiça; cidade foca no turismo religioso

Detentos que participam de programa da Funap atuando na limpeza de avenida em Pinda; Meio Ambiente e Moreira César também são atendidos

Bruna Silva Arquivo Atos
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A obra de reforma do Merca-
do Municipal de Guaratinguetá 
já tem a Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá) como nova executora. A 
autarquia assumiu os serviços 
após a antiga prestadora ter 
paralisado os trabalhos. O 
prazo para conclusão é de oito 
meses, com investimento de 
R$4,5 milhões.

O imbróglio para a conclusão 
das obras se estende desde 
2018. Segundo o secretário 
de Turismo de Guaratinguetá, 
Mário Augusto Nunes, a antiga 
prestadora enfrentou proble-
mas com repasses não conclu-
ídos pelo Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias), que custeia a 
obra. Nunes destacou que a 
empresa solicitou a rescisão 
do contrato, que aconteceu no 
ano passado.

“Depois do procedimento 
burocrático, a Codesg assumiu 
definitivamente em fevereiro, 

Turismo confirma R$ 4,5 milhões para 
Codesg concluir reforma do Mercadão
Atrasada, obra de 2019 era conduzida por empresa antes de trabalho ser suspenso

obra orçada para sua finaliza-
ção em R$ 4,5 milhões, verba 
do Dade com um prazo de 
término de oito meses”, contou 
o secretário, em entrevista ao 
Jornal Atos.

Ainda de acordo com o se-
cretário, o prédio, que não é 
tombado, recebe, como con-
trapartida o encaminhamento 
de revitalização com relação à 
sua construção e preservação. 
“Temos isso como parâmetro, 
como circunstância, após todo 
o empecilho com relação à 
retirada e rescisão da empresa 
vencedora do processo licitató-
rio”, frisou. “Quem passar em 
frente ao Mercadão verá uma 
nova realidade de andamento 
de obra”, reforçou o secretário.

Histórico – Projetada para 
2019, as obras do Mercadão 
serão entregues com atraso. 
A EMC Engenharia de Manu-
tenção e Construção não deu 
continuidade aos serviços pois 
seu proprietário está com a 
saúde debilitada, segundo as 
informações do Executivo. Por 
isso, a empresa comunicou 
a Prefeitura sobre a rescisão 
contratual. A reforma vinha 
sendo realizada sem que fosse 
necessário o fechamento do 
Mercado Municipal.

O Dade repassa os recursos 
à Prefeitura de Guaratinguetá, 
de acordo com a conclusão 
das etapas das obras. O valor 
total do investimento divulga-
do há cerca de dois anos era 
de R$2,9 milhões.O Mercadão de Guará, que convive com impasse de reforma desde 2019; Codesg assume oficialmente trabalhos para nova fase do espaço

Fotos: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Pinda prorroga prazo para solicitar IPTU Online em março

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba prorrogou o prazo 
para solicitar o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
Online até o fim de março, por 
meio do cadastro na platafor-
ma E-Tributo. De acordo com 
o Município, os moradores 

Bruna Silva
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receberão seus tributos de 
forma eletrônica a partir de 
2022.

O planejamento previa 
que o prazo para adaptação 
dos contribuintes fosse até 
o dia 20 de dezembro, mas 
na última semana, o setor de 
Tributos anunciou a prorro-
gação para que os moradores 
tivessem mais tempo para 
adaptação ao novo método.

A partir do próximo ano, 
a cidade não entregará mais 
carnês ou guias de taxas imo-
biliárias como ISS (Imposto 
Sobre Serviços) Fixo e Taxas 
de Localização e Funciona-
mento. Os tributos estarão 
disponíveis pela internet para 
a contribuição.

Pelo E-Tributo, o atendi-
mento para emissão de segun-
da vias de boletos ou carnês 

ficará disponível 24 horas, to-
dos os dias da semana. A ação 
integra o pacote de atividades 
do “Cidade Inteligente”, que 
conta com medidas eficientes 
e ágeis aos moradores. De 
forma estratégica, o projeto 
foi lançado há cerca de três 
meses, para que houvesse 
divulgação e habituação do 
conceito, uma vez que a popu-
lação precisava se adaptar às 

adequações ainda no último 
trimestre de 2021. O IPTU 
terá vencimento em março.

O processo de cadastramen-
to deve ser feito pelo link dis-
ponível no site da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br, 
clicando na aba “Portais”, em 
seguida “Tributo Digital”. No 
espaço, haverá mais informa-
ções sobre o funcionamento 
da iniciativa.

Novo sistema para pagamento do imposto faz parte do atendimento 24 horas por meio do E-Tributo
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
REPUBLICAÇÃO 

 

O Prefeito Municipal torna público que em virtude do Pregão Presencial 
em epígrafe ter sido DESERTO, Objeto: Registro de preços visando a 
aquisição de gás de cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, de acordo com especificações constantes no Anexo 
I do Edital. 
Fica determinada nova data para realização do certame: 
Abertura: 16/03/2022 – Sessão Pública: 28/03/2022 – 09h30min. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura. 
 

Cruzeiro, 16 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 016/2022.  
PROCESSO DE COMPRAS Nº 84/2022 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL E VERTICAL, CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA PARA 
TRAVESSIA DE PEDESTRES, POR LOTES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, 
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE      OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

Abertura: 18/03/2022 – Sessão Pública: 31/03/2022 – 09h30min. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura. 

 

Cruzeiro, 17 de março de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Tomada de Preços Nº 02/2022 PROC. Nº 36/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
construção de praça, na Rua Gonçalves, S/N – Bairro Parque Mondesir, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 26 de Abril de
2022, no prédio da prefeitura municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO II
PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022 - PROCESSO 18/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de 
oxigenoterapia do município de Lorena, pelo período de 12 meses.
A alteração ocorreu na descrição da tabela na cláusula 2 do Anexo I – Termo de Referência, 
e consequentemente na tabela no Anexo II – Modelo de Planilha de Proposta.
Do dia 21 de março de 2022 ao dia 05 de abril de 2022 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 05 de abril de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (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
ABERTURA DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2022

ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
O Município de Lorena – SP torna pública a Abertura da Seleção Pública nº 01/2022, 
cujo objeto é o processo seletivo para o Programa Emergencial para Auxílio Desemprego 
“Frente de Trabalho” destinando à concessão de bolsas, pelo período de 12 meses. As 
inscrições serão prorrogadas no período de 14/03/2022 a 25/03/2022, de forma presencial, 
no Centro de Convivência da Melhor Idade das 09h às 16h. Informações (12) 3153-2400, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 04 - Contrato 185/20 – CP 06/2020 – Proc. Lic. 380/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO:ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA- CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração quantitativa 
do Contrato nº 185/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 380/2020, Concorrência 
Pública nº 06/2020, firmado em 16 de outubro de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA: Com 
respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, e na cláusula 1.2 do contrato original, 
ficam acrescidos aproximadamente 13,79% (treze inteiros e setenta e nove centésimos por 
cento) equivalente a R$ 282.617,09 (duzentos oitenta e dois mil, seiscentos e dezessete 
reais e nove centavos) ao valor global do contrato, destinados a reprogramação de meta 
para alteração quantitativa, nos termos dos Autos do Processo nº 860/2022-GPRO.
CLÁUSULA TERCEIRA: A cláusula 6.1 do contrato nº 185/2020 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“6.1- O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 2.341.918,98(dois 
milhões, trezentos quarenta e um mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), 
daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2022

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 77/2022-SUP; 773/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de materiais para cumprimento do programa Estadual de controle de qualidade 
da água no município de Lorena e atendimento a pactuação do PAVISA – Programa de 
Ações de Vigilância Sanitária.
CONTRATADA: AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP – CNPJ/MF Nº: 
05.545.381/0001-08 - DATA DA ASSINATURA: 18/03/22
CONTRATADA:BIO SCIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/MF Nº: 
11.375.069/0001-16 - DATA DA ASSINATURA: 18/03/22
CONTRATADA:LAS DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ANALÍTICOS E 
LABORATORIAIS LTDA – CNPJ/MF Nº: 06.880.842/0001-61 - DATA DA ASSINATURA: 
18/03/22

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 92/2022-SUP; 1205/2022-GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição de uma órtese de posicionamento 
ventral (punho e dedos), para a munícipe Camila Carolina de 
Freitas Santos.
CONTRATADA: DANIELA CUSTÓDIO PUGLIESI – CNPJ/MF 
Nº: 22.440.672/0001-50 - DATA DA ASSINATURA: 18/03/22

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE ELÉTRICO DE LORENA, 

GUARATINGUETÁ E REGIÃO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E PE MATERIAL ELÉTRICO GUARATINGUETÁ 
E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação 
vigente, convoca todos os trabalhadores das empresas Liebherr Aerospace 
Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos Eirelii 
e LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI, a da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no próximo dia 23 março de 2022 dàs 07h00 às 16h00h em convocação única 
e votação online. mantendo o protocolo contra o Covid 19, respeitando quórum 
legal para tratar de assuntos referente vigência do Acordo, Quitação de 
forma semestral, Manutenção das demais cláusulas do Acordo.

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente

Com base nas regras estabelecidas no Contrato de Concessão firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Piquete e a concessionária Águas Piquete, a partir 
de 26 de março de 2022, haverá o reajuste anual das tarifas de água e esgoto 
de Piquete, homologado pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo 
(ARSESP), conforme Deliberação ARSESP Nº 1.272 de 23 de fevereiro de 2022.

COMUNICADO

Águas Piquete avança 
com obras de substituição de 
trecho de adutora na Tabuleta
Concessionária entra na fase de repavimentação em determinados pontos

Da Redação
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A Águas Piquete, perten-
cente ao Grupo Iguá, segue 
com o cronograma de obras 
e dará início à recolocação 
dos bloquetes retirados para 
a execução de substituição 
de um trecho da adutora 
principal do município.

Durante toda atividade, 
está sendo utilizado o sistema 
“abre e fecha”, ou seja, após 
finalização do serviço diário 
a vala é tapada, permitindo 
o livre acesso de veículos e 
pedestres. Já a repavimen-
tação só é possível depois da 
conclusão de determinados 
trechos.

Segundo a diretora opera-

cional da Águas Piquete, Mi-
rian Guillen, a empresa busca 
medidas para minimizar os 
transtornos. “Elaboramos 
estudos com antecedência 
para mitigar ao máximo os 
impactos. Além disso con-
versamos com os moradores 
ao entorno, explicando como 
iríamos trabalhar durante 
todo o período da interven-
ção e os benefícios que esse 
investimento irá trazer para 
a população de Piquete”, 
explicou Guillen.

Os trabalhos inicialmente 
acontecem no alto da Estrada 
da Tabuleta e seguem em 
direção ao centro da cidade. 
O local está sinalizado, sem 
interdição total do trânsito, 
possibilitando o tráfego de 

veículos e moradores.
A ação possui investimento 

de aproximadamente R$ 650 
mil e contemplará a substitui-
ção de cerca de 1.300 metros, 
melhorando a distribuição de 
água e aumentando a segu-
rança operacional de todo o 
sistema de abastecimento. 
A previsão de término é em 
abril.

Em caso de dúvidas e in-

formações, entre em contato 
com a Águas Piquete por 
meio dos telefones 0800 
202 0120, WhatsApp (11) 
99809-4959, ou ainda na 
loja de atendimento à Rua 
Coronel José Mariano, 42, 
de segunda à quinta-feira, 
das 8h às 12h, e das 13 
às 17h. As sextas-feiras o 
local encerra o expediente 
às 16h.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE ANTUNES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de outubro de 1993, residente e domiciliado Avenida Fortunato Moreira, nº 483,
Apto 311, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de SÉRGIO VITOR LACORTE
MOREIRA e ALICE ANTUNES.
FRANCINE ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de maio de 1990, residente e domiciliada Rua Reverendo Paulo Hilkias Homem de
Mello, nº 185, Maria Emília, Pindamonhangaba SP, filha de PEDRO ALVES DOS
SANTOS e MARIA AUGUSTA ALVES DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON FERNANDO LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
fevereiro de 1988, residente e domiciliado Rua Pinina, nº 80, Residencial Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de NEUSA APARECIDA LEITE.
LUCIANA MARA SILVA DE GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de
novembro de 1986, residente e domiciliada Rua Pinina, nº 80, Residencial Maricá,
Pindamonhangaba SP, filha de PAULO DE GODOY e CLEIDE DA SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO VICTOR CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 15 de abril de 1998,
residente e domiciliado Rua Benjamin Bittencourt, nº 202, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de ANTONIO CAMPOS NETO e SUELÍ DUARTE CAMPOS.
AGATHA EDUARDA GALVÃO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Ubatuba-SP, no dia 10 de novembro de
1996, residente e domiciliada Rua Benjamin Bittencourt, nº 202, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROBERTO DE SOUZA GALVÃO e GISELI
CRISTINA BARRETO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIA VERIDIANE DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 12 de abril de 1988, residente e domiciliado Rua César de César, nº 229, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL TAVARES DE MELO FILHO e ANTONIA
VICENTE DA SILVA MELO.
SUELLEN FERNANDA DOS SANTOS CLARO, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de novembro de 1987, residente e domiciliada Rua César de César, nº
229, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON APARECIDO CLARO e
SOLANGE COSTA DOS SANTOS CLARO. Apresentaram os documentos I, III, IV e
V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão exercito
brasileiro, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Londrina-PR, no dia
07 de abril de 1999, residente e domiciliado Estrada Municipal Alcides Soares de
Oliveira, nº 1009, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de ALEX FRANCISCO DE
OLIVEIRA e MARCIA REGINA DE ALMEIDA OLIVEIRA.
KATHLEEN VICTÓRIA XAVIER DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de abril de 2002, residente e domiciliada Estrada Municipal Alcides
Soares de Oliveira, nº 1009, Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de CLECIO
XAVIER DA COSTA e MARIA GRAZIELE XAVIER DA COSTA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARIA VALDIRENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira,
estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de fevereiro de 1973, residente e domiciliado Rua Caraguatatuba, nº 282, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA
JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS.
MARIA BERNADETE OLIVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
cozinheira, estado civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Princesa Isabel-
PB, no dia 24 de fevereiro de 1982, residente e domiciliada Rua Caraguatatuba, nº
282, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO FERNANDO PEREIRA
DOS SANTOS e MARIA NADÍ DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2022.
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Mãe e padrasto são presos, acusados de abusar 
sexualmente de criança de nove anos, em Caraguá

Polícia de Cruzeiro 
divulga nova lista 
de envolvidos em 
guerra do tráfico

Homem confessa e afirma que mulher participava da rotina de violência sexual; vítima é levada para casa de familiares

DIG rastreia ligados a série de mortes, 
que ganharam destaque no último ano

A Polícia Civil prendeu, na 
quarta-feira (16), um casal 
acusado de molestar sexual-
mente uma criança de nove 
anos, em Caraguatatuba. 
Além de confessar os abu-
sos, o padrasto afirmou que 
a mãe da menina também 
participava dos crimes.

De acordo com a Polícia 
Civil, a corporação foi acio-
nada pelo próprio pedófilo, 
que revelou que molestava a 
enteada há cerca de um ano. 
Na sequência, os policiais fo-
ram até a casa da família, que 
não teve o bairro divulgado, 
onde prenderam o criminoso.

Durante entrevista à mí-
dia regional, o delegado de 
Caraguatatuba, Rodolfo Au-
gusto Pereira César, explicou 
que o padrasto alegou que 
os abusos começaram por 
sugestão da companheira, 
que buscava uma forma de 
“apimentar” a relação do 
casal. Também encaminha-
da à delegacia da cidade, a 
mulher negou à Polícia Civil 
que participou dos atos de 
pedofilia cometidos contra 
a própria filha. Entretanto, 
ela revelou que sabia que a 
criança havia sido abusada 
uma vez pelo companheiro.

O delegado contou que 
a vítima foi encaminhada 
à Delegacia Seccional de 
São Sebastião, onde teve o 

depoimento coletado por 
uma psicóloga especializada. 
Segundo Pereira, o relato da 
criança chamou a atenção 
pela riqueza de detalhes 
sobre os abusos.

A mãe e o padrasto se-
guirão presos de forma 
preventiva, por trinta dias, 
na carceragem da Delegacia 
de Caraguatatuba, enquanto 
a Polícia Civil apura o caso, 
principalmente a omissão 
ou a possível participação 
da mulher na rotina de vio-
lência sexual sofrida pela 
menina.

De acordo com o delega-
do, a criança está sob os 
cuidados de parentes. O seu 
estado é acompanhado pela 
equipe do Conselho Tutelar.
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Delegacia de Polícia Militar de Caraguá, caso de pedofilia segue em investigação por autoridades da cidade

Caminhão do Corpo de Bombeiros, durante combate a incêndio; Prefeitura de Potim projeta sede própria

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Arquivo Atos

Seccional de Cruzeiro assume investigação de 
falso médico, após amputação em Lavrinhas
Lavísio era contratado de terceirizada da CCR Rio-SP e já respondia por atuar com CRM de médico falecido

A Seccional da Polícia Civil 
de Cruzeiro agora é respon-
sável pelas investigações do 
falso médico, contratado 
por uma terceirizada da 
CCR Rio-SP, responsável 
pela amputação da perna de 
uma vítima, em Lavrinhas. 
O homem já responde por 
exercício ilegal da profissão 
desde dezembro.

Detido em Pindamonhan-
gaba, na terça-feira (15), 
Gerson Lavísio atuava como 
médico de uma empresa 
terceirizada contratada pela 
CCR Rio-SP e trabalhou na 
ocorrência do domingo, dia 
13, que envolveu três cami-
nhões. Um dos motoristas 

ficou preso nas ferragens 
e a definição do médico em 
amputar a perna do homem 
para retirá-lo causou ques-
tionamentos aos policiais 
rodoviários, desencadeando 
a investigação que identifi-
cou o falso profissional de 
saúde.

Natural de Sorocaba, La-
vísio tem um boletim de 
ocorrência contra si aberto 
em dezembro de 2021em 
Parelheiros, distrito de São 
Paulo pela mesma prática. 
Ele foi detido pela PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) 
na base da Concessionária, 
que também administra a 
rodovia Presidente Dutra. 
O acusado atuava com CRM 
(Conselho Regional de Me-
dicina) falso de um médico 
já falecido. O investigado 
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prestou depoimento e foi 
liberado no mesmo dia. 

De acordo com o delega-
do João Paulo de Oliveira 
Abreu, atual responsável 
pelo caso, as investigações 
seguem com a Seccional de 
Cruzeiro, com uma previsão 
de receber informações 
solicitadas à CCR até esta 
sexta-feira. “Pedindo a esca-
la de quem estava de serviço 
no dia 13, a qualificação 
de todo mundo. Pedimos 
para saber também quando 
esse médico foi contratado, 
a documentação que ele 
apresentou, desde quando 
estava fazendo o serviço 
e oficiamos o hospital de 
Lorena para pedir o pron-
tuário médico da vítima”, 
frisou o delegado, ao citar a 
necessidade das informação 

para poder encaminhar o 
prontuário e a vítima ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
e fazer o exame de corpo 
de delito. Na sequência, a 
Civil pretende ouvir os de-
poimentos dos envolvidos 
nesta semana.

A vítima, de 35 anos, so-
corrida ao Pronto Socorro 
Municipal de Lorena, segue 
internada sem riscos de 
morrer. Segundo a nota 
oficial da Santa Casa, que 
administra o hospital, a 
equipe multiprofissional 
especializada o diagnosti-
cou com “politrauma, lesões 
visíveis em membros infe-
riores, iniciado protocolo de 
atendimento a paciente poli-
traumatizado com avaliação 
das equipes de cirurgia 
geral e ortopedia, realização 

de exames de imagem e 
laboratório e medicações” 
(trecho do documento).

O paciente foi encami-
nhado para uma cirurgia 
emergencial, segue com o 
tratamento recomendado 
pelos médicos com o estado 
de saúde estável, acordado e 
acompanhado por familiares.

Sobre o atendimento pré-
-hospitalar realizado pela 
equipe da CCR, a Santa Casa 
preferiu não se manifestar 
por “questões éticas”.

Na quarta-feira (16), o 
Cremesp (Conselho Regio-
nal de Medicina de São 
Paulo) denunciou Gerson 
Lavísio ao Ministério Pú-
blico Federal por tentar 
aplicar uma fraude, quando 
pediu o registro médico com 
diploma falso de medicina. 

A ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres), 
reguladora de normas e 
toda a malha rodoviária, 
garantiu que está ciente, 
monitorando o assunto e 
que solicitará esclareci-
mentos à concessionária, 
porém, frisou que mediante 
contrato de concessão, a 
agência “fiscaliza o tempo 
de atendimento de socor-
ro médico em relação às 
ocorrências verificadas, 
cabendo à concessionária 
a gestão da qualidade do 
serviço. A contratação dos 
profissionais que operam 
nos resgates fica a critério 
da concessionária”.

A CCR não encaminhou 
respostas a equipe de jor-
nalismo do Jornal Atos até 
o fechamento desta edição.

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Cruzeiro 
revelou, na manhã da quarta-
-feira (16), as identidades de 
mais três homens envolvidos 
na onda de assassinatos que a 
cidade enfrenta desde o ano 
passado. No início deste mês 
a corporação já havia divul-
gado uma lista com outros 
cinco nomes, sendo que três 

deles foram capturados nos 
últimos dias. 

Publicadas na página ofi-
cial da DIG de Cruzeiro no 
Facebook, as identidades 
dos novos três acusados de 
participação em homicídios 
na cidade são Alex Américo 
Rezende, Gabriel Lucas Círcio 
de Moraes e Rafael Luiz da 
Silva Santos.

O trabalho investigativo 
da Polícia Civil apontou que 
o trio tem envolvimento no 
conflito entre quadrilhas ri-
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vais, que contribuiu para que 
a cidade tivesse 42 moradores 
assassinados em 2021 e ou-
tros cinco até janeiro de 2022.

Segundo a corporação, o 
embate é motivado por vin-
gança e por disputas ligadas 
ao tráfico de drogas. Os gru-

pos criminosos são divididos 
nos bairros Itagaçaba, Vila 
Batista, Vila Loyelo e Vila 
Romana.

Esta foi a segunda etapa 
de divulgação de procurados 
pela Polícia Civil nas redes 
sociais. No último dia 2, a DIG 

publicou as fotos e nomes 
de outros cinco acusados. 
Desde então, a corporação 
conseguiu capturar João 
Vitor Nascimento, Nicolas 
da Silva e Thales Henrique 
Lopes de Almeida. Por outro 
lado, seguem foragidos Bruno 

Correia e Eduardo Florentino. 
Os moradores da região 

que tiverem pistas sobre o 
paradeiro dos cinco acusados 
restantes podem realizar de-
núncias anônimas à DIG de 
Cruzeiro, por meio do telefone 
(12) 3143-7253.

Piquete lança Refis 2022 para quitação de tributos municipais

Com intuito de amenizar os 
impactos gerados pela crise 
econômica que o país enfren-
ta, a Prefeitura de Piquete 
lançou na última semana o 

Marcelo Augusto dos Santos
Piquete

Refis (Programa de Incentivo 
à Regularização Fiscal) de 
2022, para quitações de dí-
vidas tributárias municipais.

De acordo com o Execu-
tivo, os inadimplentes que 
optarem pelo pagamento em 
conta única terão um descon-
to de 100% de juros e multas. 

Além disso, as pessoas podem 
parcelar suas dívidas em seis 
vezes, com desconto de 80% 
e 60% em 12 ou 24 parcelas.

São tributos municipais 
o IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), ISS (Im-
posto Sobre Serviços) e ITBI 
(Imposto sobre transmissão 
de bens imóveis). Nenhuma 
das parcelas resultantes de 
parcelamento poderá ter 
valor inferior a dois Ufesp’s 
(Unidade Fiscal do Estado 

Paulista), atualmente em 
R$31,97.

Os interessados em sanar 
as dívidas devem procurar 
a secretaria de Finanças de 
Planejamento, que fica à 

Praça Dom Pedro 1º, nº 88, 
na Vila Celeste.

O Jornal Atos procurou a 
secretária de Planejamento 
e Finanças, Roberta Pereira 
dos Santos, para abordar 

Proposta é ampliar arrecadação e garantir fôlego financeiro; inadimplentes têm até o dia 16 de maio para aderir ao programa
a expectativa de arrecada-
ção com a implantação do 
Refis, mas ela se limitou a 
informar o valor do orça-
mento de 2022, que é de 
R$60.692.612.
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