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Pinda recebe novo projeto educacional 
"Biblioteca do Futuro" na rede de ensino

Como meio de incenti-
var a leitura na infância, a 
secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba recebe o 
projeto Biblioteca do Futuro. 
A ação ocorre via uma parce-
ria entre a pasta, a iniciativa 
Educare e a empresa Novelis.

A proposta consiste em in-
centivar o consumo literário 
entre os alunos e educadores. 
Até o momento, dois espaços 
destinados à leitura foram 
inaugurados em escolas 
municipais. A estimativa é 
que mais de 950 estudantes 
sejam beneficiados com o 
projeto, somente nesta pri-
meira fase.

Foram beneficiados os 
alunos das escolas Professor 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Joaquim Pereira da Silva, no 
Mantiqueira, em Moreira Cé-
sar, e Professora Maria Apa-
recida Arantes Vasques, no 
Mombaça. Com a abertura da 
Biblioteca do Futuro, crianças 
e adolescentes passaram a 
ter acesso a 850 livros, além 
de materiais lúdicos como 
jogos, microscópio e outras 
ferramentas. Os conteúdos 
literários abordam temas 
como sustentabilidade, am-
bientação lúdica e criativa, 
dinâmicas pedagógicas e 
instrumentos científicos.

“Além de fomentar a imagi-
nação, o incentivo à leitura e 
a investigação, a ação dialoga 

Parceria entre secretaria de Educação, Rede Educare e a empresa Novelis implanta ação à leitura

Espaço com título disponíveis para crianças da rede pública; organização espera chegar a 950 estudantes

Lorena e PM firmam convênio para 
implantação da Atividade Delegada
Medida busca ampliar efetivo policial, contrato é encaminhado para a assinatura do Governo do Estado

O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, assina convênio para Atividade Delegada na cidade; criminalidade aumenta nos primeiros meses do ano

Foto: Reprodução CCN

Com o objetivo de reforçar 
o combate à criminalidade 
em Lorena, a Prefeitura e 
a Polícia Militar firmaram 
na última terça-feira (3) o 
convênio de implantação 
do programa Atividade De-
legada. A parceria permitirá 
que o Município contrate 
PM´s de folga para refor-
çar o contingente diário da 
corporação na cidade.

A celebração do contrato 
ocorreu no auditório do 
Unifatea (Centro Universi-
tário Teresa D´Àvila) após 
a cerimônia promovida pelo 
23º BPMI (Batalhão da Po-
lícia Militar do Interior) de 
entrega da Láurea de Mérito 
Pessoal (condecoração) a 
um grupo de PM´s que 
atua na região. Assinado 
pelo prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) e pelo comandante 
do 23º BPMI, tenente-co-
ronel Marcos Antônio de 
Oliveira, o convênio é válido 
por cinco anos. 

De acordo com o secre-
tário de Segurança Pública 
de Lorena, Alfredo Pereira, 
a implantação da Atividade 
Delegada contará com um 
investimento municipal de 
até R$ 2,604 milhões. Já 
o número de PM´s con-
tratados dependerá da ne-
cessidade do momento, 
podendo variar de três a 
sete. “No mínimo, teremos 
um PM operando no moni-
toramento das câmeras do 
COI (Centro de Operações 
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Integradas) e outros dois pa-
trulhando a cidade em uma 
viatura. Em casos de maior 
necessidade, como grandes 
eventos, contaremos com o 
agente no COI e outros seis 
nas ruas, em três viaturas. 
É importante esclarecer que 
R$ 2,604 milhões é o valor 

limite do convênio, mas 
acreditamos que o gasto 
municipal não chegará a 
esta cifra”, explicou Pereira.

Além de revelar a expecta-
tiva de início do programa, 
o secretário ressaltou sua 
importância. “O documento 
está sendo enviado para a 

assinatura do secretário 
estadual de Segurança Pú-
blica, general João Camilo 
Pires de Campos, ato que 
firmará, de vez, o convênio. 
Acreditamos que poderemos 
começar a Atividade Dele-
gada em junho. Essa ação 
representará um avanço 

significativo na área da 
Segurança, possibilitando o 
aumento do efetivo policial 
no combate à criminalida-
de”.

Homicídios – Causando 
medo na população, o início 
deste ano tem sido marcado 
por uma onda de assassi-

natos em Lorena, que já 
deixou um saldo de 12 ví-
timas (primeiro trimestre). 
Evidenciando o momento 
delicado, a cidade registrou 
dois triplos homicídios num 
intervalo de pouco mais 
de dois meses. O primeiro 
caso ocorreu na rua Coronel 
José Vicente no bairro Vila 
Hepacaré na noite de 17 de 
fevereiro, quando crimino-
sos invadiram um estúdio 
de tatuagem, denominado 
“Taia Tattoo”, e executaram 
o proprietário do estabele-
cimento comercial e outros 
dois homens. As vítimas, que 
tinham 21, 28, e 30 anos, 
foram mortas com diversos 
disparos de arma de fogo. 
Um dos rapazes foi atingido 
por pelo menos 39 tiros.

Já o mais recente triplo 
homicídio foi registrado no 
último dia 28 numa região 
de mata do bairro Aterrado. 
Com marcas de tiro nas ca-
beças, os corpos dos homens 
foram encontrados com 
as mãos e pés amarrados, 
sendo que um deles estava 
com uma faca cravada no 
pescoço. Os rapazes foram 
identificados como Bruno 
Henrique dos Santos Dias, 
21 anos, Gabriel Gustavo 
Ovídio dos Santos, 20 anos, 
e Wally Afonso Candido, 34 
anos. O trio era investigado 
pelo assassinato do jovem, 
João Victor de Oliveira Mota, 
que tinha 19 anos, ocorrido 
no último dia 21 na praça 
pública central do bairro 
Cecap. Os triplos homicídios 
seguem sendo apurados pela 
Polícia Civil de Lorena.

com os cinco princípios dos 
objetivos do desenvolvimento 
sustentável; pessoas, planeta, 
paz, prosperidade e parceria”, 
ressaltou a secretária de 
Educação, Luciana Ferreira.

Anteriormente, Pindamo-
nhangaba investiu R$ 7,7 
milhões na aquisição de 
livros e jogos pedagógicos 
como quebra-cabeças, jogo 
da velha, tabuada, alfabeto, 
blocos lógicos, material dou-
rado, fantoches, entre outros. 

A medida, que já percor-
reu parte das comunidades 
listadas pela programação, 
busca garantir que os alunos 
tenham maior interação com 
os colegas no dia a dia, con-
tando com parte dos jogos 
focados em uso em dupla ou 
grupos.

A proposta atinge as 65 
unidades educacionais do 
município, incluindo os 
CMEI’s (Centros Municipais 
de Educação Infantil).
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TUDO FEITO PRA VOCÊ.
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Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Lorena e PM firmam convênio para 
implantação da Atividade Delegada
Medida busca ampliar efetivo policial, contrato é encaminhado para a assinatura do Estado

Prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini assina convênio para Atividade Delegada na cidade; criminalidade aumenta na região

Foto: Reprodução CCN

Com o objetivo de reforçar 
o combate à criminalidade 
em Lorena, a Prefeitura e 
a Polícia Militar firmaram 
na última terça-feira (3) o 
convênio de implantação 
do programa Atividade De-
legada. A parceria permitirá 
que o Município contrate 
PM´s de folga para refor-
çar o contingente diário da 
corporação na cidade.

A celebração do contrato 
ocorreu no auditório do 
Unifatea (Centro Universi-
tário Teresa D´Àvila) após 
a cerimônia promovida pelo 
23º BPMI (Batalhão da Po-
lícia Militar do Interior) de 
entrega da Láurea de Mérito 
Pessoal (condecoração) a um 
grupo de PM´s que atua na 
região. Assinado pelo pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB) 
e pelo comandante do 23º 
BPMI, tenente-coronel Mar-
cos Antônio de Oliveira, o 
convênio é válido por cinco 
anos. 

De acordo com o secre-
tário de Segurança Pública 
de Lorena, Alfredo Pereira, 
a implantação da Atividade 
Delegada contará com um in-
vestimento municipal de até 
R$ 2,604 milhões. Já o nú-
mero de PM´s contratados 
dependerá da necessidade 
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do momento, podendo variar 
de três a sete. “No mínimo, 
teremos um PM operando no 
monitoramento das câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) e outros dois pa-
trulhando a cidade em uma 
viatura. Em casos de maior 
necessidade, como grandes 

eventos, contaremos com o 
agente no COI e outros seis 
nas ruas, em três viaturas. É 
importante esclarecer que 
R$ 2,604 milhões é o valor 
limite do convênio, mas 
acreditamos que o gasto 
municipal não chegará a esta 
cifra”, explicou Pereira.

Além de revelar a expecta-
tiva de início do programa, 
o secretário ressaltou sua 
importância. “O documento 
está sendo enviado para a 
assinatura do secretário es-
tadual de Segurança Pública, 
general João Camilo Pires de 
Campos, ato que firmará, de 

vez, o convênio. Acreditamos 
que poderemos começar a 
Atividade Delegada em ju-
nho. Essa ação representará 
um avanço significativo na 
área da Segurança, pos-
sibilitando o aumento do 
efetivo policial no combate 
à criminalidade”.

Homicídios – Causando 
medo na população, o início 
deste ano tem sido marcado 
por uma onda de assassi-
natos em Lorena, que já 
deixou um saldo de 12 ví-
timas (primeiro trimestre). 
Evidenciando o momento 
delicado, a cidade registrou 
dois triplos homicídios num 
intervalo de pouco mais 
de dois meses. O primeiro 
caso ocorreu na rua Coronel 
José Vicente no bairro Vila 
Hepacaré na noite de 17 de 
fevereiro, quando crimino-
sos invadiram um estúdio 
de tatuagem, denominado 
“Taia Tattoo”, e executaram 
o proprietário do estabele-
cimento comercial e outros 
dois homens. As vítimas, que 
tinham 21, 28, e 30 anos, 
foram mortas com diversos 
disparos de arma de fogo. 
Um dos rapazes foi atingido 
por pelo menos 39 tiros.

Já o mais recente triplo 
homicídio foi registrado no 
último dia 28 numa região 
de mata do bairro Aterrado. 
Com marcas de tiro nas ca-
beças, os corpos dos homens 
foram encontrados com 
as mãos e pés amarrados, 
sendo que um deles estava 
com uma faca cravada no 
pescoço. Os rapazes foram 
identificados como Bruno 
Henrique dos Santos Dias, 
21 anos, Gabriel Gustavo 
Ovídio dos Santos, 20 anos, 
e Wally Afonso Candido, 34 
anos. O trio era investigado 
pelo assassinato do jovem, 
João Victor de Oliveira 
Mota, que tinha 19 anos, 
ocorrido no último dia 21 
na praça pública central 
do bairro Cecap. Os triplos 
homicídios seguem sendo 
apurados pela Polícia Civil 
de Lorena.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 170/2022 SUP – 2925/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço para manutenção do sistema de sinalização visual e
sonoro dos 02 (dois) VTRs Voyage da SMTT.
CONTRATADA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - CNPJ:
27.389.167/0001-42
VALOR TOTAL: R$ 1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PP Nº06/2022 PROC. Nº76/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de Preços para aquisição parcelada de gás de cozinha P13 e cota de 
botijão P13 vazio para diversas Secretarias pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CNPJ:18.816.721/0001-30
Vencedora dos itens:01AO 04.
Valor total: R$ 42.309,19 (quarenta e dois mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 04 – Contrato de Locação nº 47/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RODRIGO CALDERARO PEREIRA - CPF: 350.185.398-01 e RG:
44.948.036-7
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 47/2018, cujo objeto é a locação referente a área de 3.739,40 m²
do imóvel situado na Estrada Municipal Santa Terezinha, nº 815, Vila Hepacaré, Lorena/
SP, onde encontra-se instalado o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, firmado em 
25 de abril de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 25 de abril de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do aluguel, abaixo do Índice contratual,
IGP-M, por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 13,89% (treze 
inteiros e oitenta e nove centésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) ao valor anual do contrato, observado o interregno de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de assinatura do último Termo Aditivo.
O LOCADOR renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual, previsto no parágrafo
primeiro, da cláusula terceira do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total do presente termo aditivo é de R$ 49.000,00 (quarenta 
e nove mil reais), sendo certo este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e 
consecutivas no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 21/21 – PP 07/21 – Processo Licit 91/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: LACIO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA,
CITOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - CNPJ Nº: 09.012.777/0001-40
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 21/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 91/2021, Pregão
Presencial nº 07/2021, firmado entre os contratantes em 07 de maio de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 07 de maio de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 222.000,00 (duzentos
vinte e dois mil reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 03 - Contrato 33/21 – TP 33/20 – Processo Licit 577/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO
EIRELI – EPP - CNPJ Nº: 00.869.442/0001-79
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 33/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 577/2020, Tomada
de Preços nº 33/2020, firmado em 05 de julho de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de 05 de maio de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

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 170/2022-SUP; 
2925/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na Contratação de serviço para manutenção do sistema de sinalização visual e 
sonoro dos 02 (dois) VTRs Voyage da SMTT.
CONTRATADA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - CNPJ/MF Nº:
27.389.167/0001-42- DATA DA ASSINATURA: 05/05/22

VENDE-SE
Vende-se uma casa, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, garagem e quintal grande. 
Localizada na Avenida Professora Luiza Chagas, n 170, Cecap, Lorena-SP. Próxima ao 
mercado, escola, padarias e loja de material de construção. Contato: 12 3157-1027/ 12 
991333753 Valor : R$ 170.000,00

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 006/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 26/2022 REPUBLICAÇÃO  
 

O Prefeito Municipal torna público que em virtude do Pregão Presencial em 
epígrafe ter sido DESERTO, fica determinada nova data para a realização do 
certame. 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”.  
 

Abertura: 05/05/2022 – Sessão Pública: 23/05/2022 – 09:30h.  
 

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

 

Cruzeiro, 04 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral Ordinária - VIRTUAL 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO 

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, inscrita no CNPJ sob número 18.147.864/0001-04, 
localizada na Rua Japão, s/n, Loteamento Granja Saito, Parque das Nações, município de Pindamonhangaba-SP, 
devidamente representada por seu Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Leandro José Galdino, vem informar e 
convocar respectivamente, a realização da Assembleia Geral Ordinária que será de modo virtual no dia 19/05/2022 
(quinta-feira), na sala Virtual de Assembleias do Sistema Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, 
às 10h00min, em primeira convocação, com no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, ou as 10h30, com qualquer número 
de associados presentes e será encerrada pontualmente as 17h00 do mesmo dia para votar sobre o quanto segue: 

 
1) Deliberação e Votação do Relatório da Prestação de Contas de 2021; 
2) Deliberação e Votação da Previsão Orçamentária e Taxa Associativa a partir de junho/ 2022; 

Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a cinco procurações 
por outorgado. (Art. 19 §2º do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues na administradora até o dia 
16/05/2022 para que sejam conferidas e o acesso à plataforma de votações seja devidamente criado. 
Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de participarem da 
assembleia. (Art. 19 do Estatuto Social).  
O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia e outros assuntos pertinentes à 
administração da associação. 

        
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1. Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, 
www.adplantaubate.com.br e, na área do condômino, com seu próprio login e senha, e ingressar no item 
ASSEMBLEIA; 

 
2. Se o condômino utilizar o celular, baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo “Superlógica” - 

acessar área do condômino – item Assembleia, com o mesmo login e senhas cadastrados para o site. 
 

3. Os votos serão registrados em cartório atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e Quadras, sem a 
exposição de informações pessoais. 

 
4. A votação iniciará às 10h00min, em primeira convocação, com no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, ou as 

10h30 da manhã, com qualquer número de associados presentes do dia 12/05/2022, sendo que na oportunidade, 
através do chat, será acolhido o secretário para a assembleia; Ás 17h00 será encerrada a votação. 
 

5. O relatório contendo a apuração dos votos gerado pelo sistema será disponibilizado após o encerramento da 
votação e após computados os votos por cédulas, se estes forem realizados. 
 

6. Caso o Associado não possua acesso à internet e não manifeste interesse no voto digital, ainda poderá registrar 
seu voto através de cédula que ficará disponível na administradora, sito à Rua Renato Granadeiro Guimarães, 63, 
sala 01, Centro, Cidade de Taubaté-SP, mediante agendamento prévio, no mesmo dia e horários da assembleia, 
não podendo utilizar este recurso após o encerramento das votações. A votação em cédula será nominal, conterá 
as informações de Quadra e Lote de quem votou e será anexada ao processo que será registrado no cartório. 
 

7. Caso o Associado ainda não possua acesso à plataforma digital ou ao aplicativo, entre em contato com a 
administradora através do e-mail  administratrivo3@adplantaubate.com.br ou no whatsapp: 12 97811-2524 de 2ª 
a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00, informando seu nome, sua quadra e lote para cadastro do 
sistema e liberação de acesso. 

                 
                                                                                                                          Pindamonhangaba, 25 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL RESERVA BOM SUCESSO 
Leandro José Galdino – Presidente Conselho Deliberativo 
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Promoção válida até dia 31 de maio de 2022

(12) 99148-2196

Projeto cultural leva proposta e apresentações
para moradores de trinta bairros em Cruzeiro
Prefeitura lança “Cruzeiro Cultural” para afastar jovens do crime; inscrições para oficinas seguem abertas

Buscando afastar os jovens 
da criminalidade e ampliar 
as opções gratuitas de lazer 
em Cruzeiro, a Prefeitura im-
plantou na última semana um 
projeto que oferece oficinas 
artísticas e culturais à popu-
lação carente. Batizado como 
“Cruzeiro Cultural”, o progra-
ma atenderá os moradores de 
trinta bairros. 

Após a contratação de uma 
equipe de vinte profissionais, a 
secretaria de Esportes, Cultura, 
Lazer e Juventude deu o ponta-
pé inicial do projeto no último 
dia 20, em diversos núcleos 
espalhados pela cidade. Além 
dos conjuntos habitacionais 
Colinas da Mantiqueira, Eco 
Vale e Mata Atlântica 1 e 2, as 
oficinas atendem os moradores 
dos bairros Itagaçaba, Jardim 
América, Jardim Europa, Jar-
dim Primavera, Jardim São 
José, Lagoa Dourada 1 e 2,  
Nova Cruzeiro, Nova Olaria, 
Parque Primavera, Segundo 
Retiro, Vila Celestina, Vila 
Crispim, Vila dos Comerciários, 
Vila Expedicionário, Vila Maria, 
Vila Juvenal, Vila Loyelo, Vila 
Novaes, Vila Paulo Romeu, 
Vila Romana, Vila São Judas 
Tadeu, Vila Regina Célia, Vila 

Suely, Vista Verde e Washing-
ton Beleza.

Promovidas de segunda à 
sexta-feira no contraturno 
escolar, as atividades ofertadas 
pelo Cruzeiro Cultural são arte-
sanato, arte circense, capoeira, 
dança e desfile de passarela, 
hip-hop (estilos musicais rap 
e trap), instrumentos de or-
questra, manicure e pedicure, 
teatro e violão.

O secretário de Esportes, Cul-
tura, Lazer e Juventude, José 
Rogério Martins, ressaltou que 
a ação aposta na participação 
de vários públicos. “Apesar de 
o público alvo ser a juventude, 
o Cruzeiro Cultural também 
tem oficinas voltadas à turma 
da melhor idade, como a de 
artesanato. Assim como outros 
programas que já estavam em 
andamento, como o Juventude 
em Ação, este novo busca pro-
mover um trabalho social que 
traga mais perspectivas e qua-
lidade de vida aos nossos mo-
radores”.  Os interessados em 
participar do Cruzeiro Cultural 
podem se inscrever nos locais 
das atividades. Os endereços 
dos núcleos e a programação 
completa das oficinas estão 
disponíveis no site oficial da 
Prefeitura, no link cruzeiro.
sp.gov.br/prefeitura-anuncia-
-o-projeto-cruzeiro-cultural.

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Foto: Divulgação PMC

Apresentação de hip-hop no residencial Mantiqueira, em Cruzeiro; comunidades são o foco de atividades que tantam ampliar ações culturais

Longuinho aprova reajuste 
de até 30% para servidores 
concursados da Câmara
Reforma beneficia todas as classes, priorizando categorias 
como auxiliar de limpeza e motoristas; concurso é planejado

Seguindo o cronograma 
apresentado no início da 
atual legislatura, o presi-
dente da Câmara de Lorena, 
Fabio Longuinho (PSD), teve 
mais uma etapa da reforma 
administrativa aprovada 
pelos parlamentares. A pro-
posta foca no aumento real 
dos servidores concursados 
do Legislativo. O reajuste 
passa a valer no pagamento 
deste mês.

Rafaela Lourenço
Lorena

Aprovado por 15 votos e 
uma ausência, a do verea-
dor Elcio Vieira Junior, o 
Elcinho (PSB), o projeto de 
autoria da mesa administra-
tiva faz parte da reestrutu-
ração do Legislativo local, 
que atende a apontamentos 
do Tribunal de Contas como 
o de redução do quadro de 
comissionados, realizados 
há pelo menos duas presi-
dências.

Neste ano, além da pro-
gressão funcional aplica-
da a 18 funcionários e o 
dissídio de 11% a todos os 

servidores (incluindo os de 
comissão), o atual documen-
to beneficia exclusivamente 
os concursados. O reajuste 
salarial, aprovado na sessão 
da última segunda-feira 
(25), varia entre 5%, 6%, 
20%, 25% e 30%. “Tentei 
ser o mais justo possível na 
aplicação desse aumento 
real aos nossos funcionários 
concursados, sem deixar 
de olhar nenhuma das ca-
tegorias, mas fazendo uma 
equiparação justa em nível 
de percentual daquilo que 
cada classe poderia estar 
recebendo”, destacou Lon-
guinho.

A mudança será retroativa 
a abril, ou seja, o próximo 
pagamento já estará reajus-
tado na cidade.

O presidente, que an-
teriormente adequou o 
quadro de funcionários 
com a exoneração de 12 
servidores comissionados e 
a obrigatoriedade de ensino 
superior para ocupação 
de funções de confiança, 
destacou ainda os estudos 
para a realização de um con-
curso público para suprir a 
demanda de trabalhos no 
próximo ano.


