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Lorena e PM
firmam acordo 
para Atividade 
Delegada

Professores passaram pelo Centro de Lorena; salários e condições

Professores e Prefeitura 
divergem sobre piso do 
magistério de Lorena
Educação nega que valores sejam prejudiciais à categoria e destaca 
já “estar de acordo com a lei"; categorias menos favorecidas com 
reajuste devem entrar na pauta de debate com reforço de comissão

O protesto de professores de 
Lorena, na última terça-feira 
(3), pode não ser o único no 
debate sobre salários e condi-
ções de trabalho. Pelo menos 
foi isso que deixou claro os 
presentes ao manifesto. Em 
pauta, as reformas dos prédios 
públicos, materiais de trabalho 
e a equiparação salarial junto 
ao piso nacional do magistério 
aprovado na Câmara, realizado 
no mesmo dia. Os profissionais 
chegaram a paralisar as aulas 
da rede municipal no dia do 
protesto. Na quinta-feira, dia 
5, a secretária de Educação, 
Rosana Maria de Carvalho, 
afirmou, durante entrevista ao 
programa Atos no Rádio, que 

acredita em novas paralisações 
e manifestações da categoria. 
Reuniões devem ser realizadas 
entre Município e Apeoesp 
(Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo) para debater o reajuste. 
Após quatro meses do protesto 
que cobrou do poder Executivo 
investimentos em obras com 
os recursos do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica), 
a classe voltou a questionar a 
Prefeitura, com destaque para 
o piso nacional, reajustado em 
33,24% pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro (PL), 
em fevereiro.

Foto: Rafaela Lourenço
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O presidente da República Jair Bolsonaro 
anunciou, em fevereiro, o reajuste do piso 
nacional para o magistério em...

... medida que obrigou os municípios a 
ajustar salários para adequar ao índice. 
Em Lorena, a defasagem de parte do 
grupo de professores gerou confronto, 
com direito a protestos nas ruas.

33,24%

Contratos em Lavrinhas
e Cruzeiro na mira da PF

A Polícia Federal deflagrou 
no começo da manhã desta 
quarta-feira, dia 4, a Opera-
ção Vaicrá, que apura pos-
síveis fraudes em licitações 
para aquisição de gêneros 
alimentícios para a meren-
da escolar em Cruzeiro e 
Lavrinhas. Foram cumpridos 

seis mandados de busca e 
apreensão em São Paulo e 
Mairiporã-SP, nas casas de 
sócios de empresas investi-
gadas com contratos com os 
municípios. A PF bloqueou 
a venda de patrimônio dos 
associados. 
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Saae reajusta tarifa da água 
de Aparecida em quase 11%

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida confirmou o reajuste de 
10,74% na tarifa da água do 
município. O novo valor para 
cobrança passa a vigorar 
neste mês, com vencimento 
previsto já para junho. De 
acordo com o serviço, a cor-
reção ocorre de forma anual, 
já sendo prevista para 2022.

A proposta de reajuste 
passou por aprovação em 
reunião realizada pelos re-
presentantes do Conselho Ad-
ministrativo do Saae. A pauta 
tratou sobre a necessidade 
do reajuste e da correção, de 
acordo com um dos índices 
escolhidos pela autarquia 
para aplicar o novo valor na 
conta de água.

Mineiro tenta amenizar 
impacto de sequestro de
R$ 3 milhões relativos a 
precatórios de Edson Mota

Prefeitura entrega para a 
Câmara plano de carreira 
para servidores de Guará

Depois do bloqueio de 
R$1,7 milhão de dívidas 
passadas, apenas em 2021, o 
prefeito de Cachoeira Paulista 
Antonio Carlos Mineiro (MDB) 
teve novo sequestro financeiro 
neste mês, atingindo cerca de 
R$ 3 milhões. A Prefeitura bus-
ca reverter a medida na Justiça, 
que se baseou em precatórios 

A Prefeitura de Guaratingue-
tá entregou à Câmara o plano 
de carreira dos servidores 
públicos municipais e o plano 
para profissionais do magis-
tério. Cabe aos vereadores a 
análise do documento, que será 
discutido e votado em breve. A 
expectativa é para amplo deba-
te em torno da elaboração do 
projeto, que traça rumos e pro-
jeções para os trabalhadores. O 

da gestão de Edson Mota 
(PL). O prefeito, que frisou os 
problemas com a “herança 
amarga” deixada pelo ante-
cessor, ressaltou que mesmo 
parcelando uma das dívidas 
de precatórios, sofreu novos 
impactos financeiros em duas 
semanas.

projeto reestrutura o quadro 
de empregos permanentes 
e implementa o estatuto e o 
plano de carreira e remune-
ração. Foi encaminhado pelo 
Executivo o projeto de lei para 
recomposição do quadro de 
magistério público municipal. 
Os detalhes da proposta fo-
ram apresentados pela equipe 
de governo.

O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que trabalha para reverter sequestro

Foto: Reprodução PCP
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Com o objetivo de reforçar 
o combate à criminalidade 
em Lorena, a Prefeitura e a 
Polícia Militar firmaram na 
terça-feira (3) o convênio 
de implantação do progra-
ma Atividade Delegada. A 
parceria permitirá que o 
Município contrate PM’s 
de folga para reforçar o 
contingente diário da cor-
poração na cidade. 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. 
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Após dois anos de crise 
econômica, a Prefeitura de 
Ubatuba realiza, desde feve-
reiro, acordos por meio dos 
Refis (Programa de Recupe-
ração Fiscal), com o intuito 
de reduzir a dívida ativa. As 
expectativas da administra-
ção municipal é de receber 
mais de R$ 18 milhões até 
o fim deste ano. O programa 
se aplica a qualquer débito 
tributário como IPTU, ISS e 
contribuições e outros não 
tributários (são as multas 
e encargos municipais de 
qualquer natureza). Para 
quem está com prazo para 
realização de acordos, tem 
até o próximo dia 20, de 
forma improrrogável, para 
fazer o acerto junto ao Mu-
nicípio.

Ubatuba espera
R$ 19,5 milhões 
de recuperação 
com novo Refis
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GUERRA DOS PODERES
A definição de um sistema de 

governo vem da antiguidade.
Vários pensadores se debruçaram 

na concepção de um sistema de go-
verno ideal para a condução de uma 
nação.

Na Grécia antiga, Platão, o go-
verno deve ser escolhido com as 
características de cada povo.

Para Platão as constituições são 
formadas a partir da disponibilidade 
dos homens, ou seja, a união das 
forças individuais.

Por esse motivo, algumas consti-
tuições se desgastam em determinada 
cultura e em outras atendem os an-
seios da sociedade.

Para ele, um dos motivos de uma 
crise institucional ocorrer, reside no 
fato delas não mais se ajustarem a 
sociedade.

Montesquieu, diferentemente dos 
teóricos de sua época, não estava 
preocupado em estabelecer o motivo 

e a maneira como os Estados surgem.
A sua preocupação era definir as 

formas de realização do governo ca-
racterizadas pela forma como o poder 
se distribui na sociedade e a forma 
como o poder é exercido.

Em sua obra” O Espírito das 
Leis” propõe uma reformulação nas 
instituições políticas baseada na Te-
oria dos Três Poderes – Legislativo, 
Executivo e Judiciário.

A solução tripartite eliminaria os 
desmandos do regime absolutista e 
criaria a estabilidade, harmonia e 
crescimento econômico do país.

Montesquieu, assinala em sua 
obra, a solução tripartite estabelece 
a divisão de responsabilidades, cada 
poder não poderia ser desrespeitado 
nas funções a que cabe cumprir.

Caso não fosse obedecido estes 
princípios, afirmava Montesquieu, a 
democracia corre risco.

O poder não poderia se concentrar 
em uma única pessoa, pois o príncipe 
poderia criar leis tirânicas para agir 
de forma violenta.

O sistema não permitiria que leis 
fossem criadas de forma a devastar o 
Estado devido a sua vontade.

A segurança da sociedade está na 
liberdade, apesar de estar garantida 
na constituição, e nos três poderes.

A liberdade envolve a forma de 
pensar e as opiniões.

Entre avanços e retrocessos o 
nosso país parecia ter atingido uma 
estabilidade democrática e harmo-
niosa com a Constituição de 1988.

Apesar do impeachment, dois 
presidentes, mesmo com a mudança 
de mandatários com formações ide-
ológicas contrárias, as instituições se 
mostraram fortes a respeito das regras 
constitucionais.

A maturidade política uma marca 
deste período!

A maneira como a nossa demo-
cracia foi construída a crise entre os 
poderes não é nova.

No passado, havia um ambiente 
de boas soluções com a combinação 
de pragmatismo, contenção, bom 
senso e discrição.

Estes conceitos foram sempre 
marcas de uma boa política. 

Nestes três últimos anos, desde a 
posse do atual presidente da repúbli-
ca, os limites entre os três poderes 
vêm sendo testados.

Iniciou-se com a negação do po-
der executivo com o grupo político 
“centrão” e depois a reaproximação 
entregando a chave do cofre ao pre-

sidente da Câmara dos Deputados.
Os ataques ao STF (Supremo 

Tribunal Federal) – culminado com 
o episódio de 7 de setembro, em São 
Paulo-, e o posterior perdão escrito 
pelo seu antecessor; fora o fogue-
tório e a ordem do voo rasante (não 
houve) sobre o prédio do Supremo e 
o desfile de tanques de guerra em dia 
de julgamento.

Qual o interesse nacional nestas 
bravatas?

Por último, quando se vê clara-
mente o uso das Forças Armadas na 
solução de questões políticas, como 
o descrédito das urnas eleitorais, pe-
las quais foi eleito várias vezes sem 
constatação de irregularidades.

Por outro lado, a postura dos 
magistrados que demonstram em 
seus julgamentos a defesa do “dono 
da voz”, legislando sobre o sistema 
eleitoral; decisão contrária à prisão 
em segunda instância; como na 
anulação do processo da Lava Jato, 
interferência na liberdade de opi-
nião, a interpretação da Constituição 
conforme sua vocação política – a 
não perda dos direitos políticos da 
ex-presidente segundo o ministro 
Lewandowski - e a politização da 
corte suprema.

Resta-nos invocar aos velhos 
políticos a coerência, o bom senso, 
discrição, e aos poderes constituídos 
que observem melhor o interesse 
nacional.

Precisamos, com urgência, recu-
perar a nossa maturidade política!

 ...invocar aos velhos políticos 
a coerência, o bom senso e aos 

poderes constituídos que observem 
melhor o interesse nacional

“Logo que os homens 
estão em sociedade,

perdem o sentimento de suas fraquezas;
a igualdade que existia entre eles

desaparece, e o estado de guerra começa.”
Montesquieu

Antonio Carlos

Política a conta-gotas...
Chapa quente

A semana foi tensa para o prefei-
to Sylvio Ballerini, com as manifes-
tações dos professores – quer dizer, 
parte deles – pelas ruas centrais de 
Lorena, com destino à Câmara Mu-
nicipal, onde foi votado o reajuste 
concedido pela Prefeitura, finali-
zando os salários da categoria 8,2% 
acima do piso nacional. De acordo 
com Sylvinho, a manifestação e a 
passeata são atos legítimos, o difícil 
é ‘absorver’ a demagogia e o opor-
tunismo de alguns vereadores que 
dissimulam de modo bem diferente 
de quando vêm ao seu gabinete para 
‘pedir favores’...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o ex-pre-

feito Fábio Marcondes e o vereador 
Adilson Sampaio, principalmente se 
o assunto for compras com dispensa 
de licitações pela Prefeitura de Lo-
rena. Com a palavra, o Ministério 
Público...

As águas vão rolar
Final da novela da contratação 

da terceirização da água de Potim. 
A Prefeitura finalizou os trâmites 
licitatórios com a identificação da 
empresa vencedora. Se nesta ‘pri-
meira saga’ a novela foi longa e 
concorrida, imaginem na segunda 
edição do assunto com a Justiça 
como coadjuvante? Comenta-se 
nos arredores da Praça que ‘aque-
la’ conhecida raposa das eleições 
passadas acompanha de perto o 
ajuizamento de uma denúncia por 
detalhes do processo e suspeitas 
de favorecimento. Enquanto isso, 
a população continua ‘amargando’ 
a péssima qualidade da água nas 
torneiras... 

Se virando nos trinta
Como anunciado desde ano pas-

sado, vem acontecendo em Piquete 
o movimento das obras, execução de 
muitos projetos e mais uma série de 
novas construções e pavimentações 
por toda cidade, inclusive a implan-
tação do sistema que vai coletar e 
tratar quase 100% do esgoto. Com 
um olho neste canteiro de obras e 
sem descuidar dos apoios políticos, 
o prefeito Rominho segue aproxi-
mado de sua administração lideran-
ças locais que venham contribuir, 
enquanto busca fora o que falta no 
município, recursos. Quase toda 
semana, “partiu governo Federal e 
Estadual”!!!

Divisão de área
Parece que o território eleitoral 

da região deve ficar pequeno para 
quantidade de candidatos a de-

putados do eixo 
Taubaté-Cruzei-
ro que vem sur-
gindo. Entre os 
bem conhecidos 
e ilustres des-
conhecidos que 
vêm preocupan-
do a concorrên-
cia é o ex-pre-

feito de Caraguá, Antonio Carlos, 
que num primeiro momento foca a 
Assembleia Legislativa. Disseram 

PIB eleitoral
O prefeito Sylvio Ballerini 

dedicou a última segunda-fei-
ra exclusivamente para rece-
ber o visitante ilustre, Carlos 
Sampaio, o deputado federal 
que mais pontuou recursos à 
Lorena – mais de R$ 10 mi-
lhões nos últimos três anos. 
Na verdade, até a Câmara 
suspendeu a sessão ordinária 
– ocasião que seria votado o 
reajuste dos professores – por 
conta da ocasião. Afinal, até 
prefeitos e políticos da região 
fizeram questão de participar ‘daque-
le abraço’ ao deputado. Assinaram o 
livro de presença os prefeitos Wilian 
de Bananal; de São José do Barreiro 

Lê Braga; de Piquete Rominho; de 
Cruzeiro Thalles Gabriel; o ex-prefeito 
de Guaratinguetá Francisco Carlos; o 
presidente da Câmara de Lorena Fábio 
Longuinho – acompanhado de vários 

colegas; o vice-prefeito Humberto 
Ballerini; a primeira-dama Claudia 
Ballerini e claro, o anfitrião do encon-
tro Sylvio Ballerini, considerando um 
grande grupo de parceiros.

que a torcida de ‘alguns postulan-
tes’ é para que ele seja confirmado 
como vice ao Governo do Estado, 
com Tarcísio de Freitas – pelo Re-
publicanos.

O último apague as luzes
Comenta-se no Ponto Chique de 

Guará que o ex-prefeito Francisco 
Carlos despediu seu time de tucanos 
do PSDB para o Republicanos, para 
encontrá-los lá na frente; e pelo 
jeito, depois das eleições, para não 
correr risco de se queimar com a 
cúpula tucana. A propósito, ele par-
ticipou esta semana de um encontro 
em Lorena com o deputado federal 
Carlos Sampaio, do PSDB. Talvez 
isso reforce a tese dos politiqueiros 
da Praça Conselheiro que ele ainda 
mantém uma intenção velada de par-
ticipar da corrida eleitoral de 2024, 
no mínimo como vice de Edson 
Riccomi! Vaidades à parte...

Perguntar não ofende
A quem pode interessar um even-

tual ‘racha’ entre o prefeito Sylvio 
Ballerini e o presidente da Câmara 
de Lorena, Fabio Longuinho? Até 
porque, segundo os mais experien-
tes, “não se cutuca onça com vara 
curta, muito menos se mata o bicho 
com tiro de festim”. "Pardal que 
come pedra, tem de saber o intestino 
que tem..."

Opiniões divergentes
Quem passa pelo Mercado ou 

‘estica uma prosa’ nos cafezinhos de 
Pinda ouve três discursos quase que 
pontuais sobre as próximas eleições 
na cidade: um grupo predominante 
dá por certo que para sucessão do 
prefeito Isael Domingues, a tacada 
é acertar na escolha do vice, já que 
pelo jeito está mais que decidido que 
Ricardo Piorino será o prefeiturável; 
outra boa parcela de comentaristas 
acredita em um novo nome, seguin-
do a tendência da alternância de 
poder em 2024. Há quem observe 
que entre os vereadores desta legis-
latura, dois deles podem encarar o 
desafio das urnas.

Edição limitada
A 148 dias das eleições, eleitores 

de Pinda que optarem pelo voto 
local vão decidir entre quatro can-
didatos a estadual e quase que ne-
nhum a federal: Fernando Oliveira, 
Fernando Barbosa, Fabio Duarte e 
Erivelton Vela focam o Legislativo 
do Estado. Em contrapartida, até o 
momento, apenas o Padre Afonso 
está surfando como federal, com 
direito a muitos se confundirem 
sobre seu domicílio eleitoral: Pinda 
ou Taubaté? 

Pretensão 
Assim como o vereador Renato 

Cebola já se sente o próximo pre-
sidente da Câmara de Pinda, um 
de seus colegas de Legislativo vai 
mais longe, faz planos de enfrentar 
as urnas de 2024, focado em ser o 
futuro prefeito. Trata-se de Julinho 
Car, que vem articulando apoio em 
várias frentes religiosas da cidade 
e tem o aval do deputado federal 
Cesinha da Madureira. Como virou 

comum a observação “tem de com-
binar com os eleitores”, neste caso, 
é bom acertar também os ponteiros 
com os governistas, caso contrário...

Na terra do Frei...
...falta um federal para for-

mar três pares de candidatos. Por 
enquanto Regis Yasumura, Cabo 
Samuel e Sargento Júlio se propõem 
a correrem atrás dos votos para 
Assembleia Legislativa. Os dois 

vereadores Fabrício da Aeronáutica 
e Arilson Santos seguem postulando 
cadeiras a federal, ambos por Guara-
tinguetá. A pergunta das rodas polí-
ticas de Guará é se: entre estes cinco 
deputáveis, todos terão garantia de 
legenda nas convenções partidárias 
agendadas para o próximo mês?

Sob nova direção
A notícia de que o PT de Ca-

choeira Paulista está mudando de 
comando pegou até a vereadora 
partido Thálitha Barbosa de surpre-
sa. Pelo que se ouviu em algumas 
rodas, o vereador Léo Fênix teria 
acertado o comando da sigla com 
políticos ligados diretamente ao 
ex-presidente, a ‘puxada de tapete’ 
no atual diretório da cidade.

Melhor de dois
Pelo menos dois grupos de 

investidores de grandes centros 
econômicos estão aguardando os 
trâmites do edital de chamamento 
para construção do novo shopping 
em Cruzeiro. O edital segue aberto 
até junho, onde a melhor proposta 
deverá prevalecer. Administrando 
uma certa ansiedade, o prefeito Tha-
les Gabriel mantém atenção máxima 
para que todos detalhes do chama-
mento público sejam cumpridos e 
a população ganhe oportunidade 
de negócios, empregos no primeiro 
grande centro de compras e entrete-
nimento da cidade.

Fazendo a diferença
Um projeto que está virando rea-

lidade em Cruzeiro pode tornar-se re-
ferência na região. O vereador Paulo 
Felipe recebeu sinal verde do prefeito 

Thales Gabriel e 
de sua equipe de 
governos – leia-
-se Gustavo Ro-
drigues, do De-
senvolvimento 
Econômico – re-
gulamentação do 
Programa Jovem 
Empreendedor – 

focado para levar oportunidades de 
emprego para jovens em situação de 
vulnerabilidade. A iniciativa do vere-
ador já foi aplaudida pelas lideranças 
representativas da cidade, e com 
certeza não será diferente quando 
começar fazer a diferença entre os 
moradores e público-alvo alcançado.

Arilson Santos e Fabrício da Aeronáutica

Paulo Felipe
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O presidente da Câmara, Fábio Longuinho (à esq.) que recebeu professores antes da sessão da segunda-feira

Professores passaram pelas ruas do Centro de Lorena durante manifestação por salários e condições

Professores de Lorena avançam com 
apoio da Câmara por debate sobre piso
Prefeitura nega que valores sejam prejudiciais à parte dos educadores e destaca já “estar de acordo
com a lei"; categorias menos favorecidas com reajuste devem entrar em pauta com reforço de comissão

O protesto de professores 
da rede pública municipal de 
Lorena última terça-feira (3) 
pode não ser o único no de-
bate sobre salários e condi-
ções de trabalho. Pelo menos 
foi isso que deixou claro os 
presentes ao manifesto. Em 
pauta, as reformas dos pré-
dios públicos, materiais de 
trabalho e a equiparação sa-
larial junto ao piso nacional 
do magistério, aprovado na 
sessão da Câmara realizada 
no mesmo dia. 

Os profissionais chegaram 
a paralisar as aulas da rede 
municipal no dia do pro-
testo. Na quinta-feira (5), 
a secretária de Educação, 
Rosana Maria de Carvalho 
afirmou, durante entrevista 
ao programa Atos no Rádio, 
que acredita em novas para-
lisações e manifestações da 
categoria. Reuniões devem 
ser realizadas entre Municí-
pio e Apeoesp (Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo) para 
debater o reajuste.

Após quatro meses do pro-
testo que cobrou do poder 
Executivo investimentos 
em obras com os recursos 

Rafaela Lourenço
Lorena

do Fundeb (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica), a classe 
voltou a questionar a Pre-
feitura, com destaque para 
o piso nacional, reajustado 
em 33,24% pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro 
(PL) em fevereiro.

De acordo com o Municí-
pio, “algumas categorias já 
estavam 6,6% acima do piso 
salarial nacional, enquanto 
outras estavam defasadas em 
até 42,5% (trecho de texto 
publicado nas redes sociais 
da Prefeitura)”. Para contem-
plar todos do magistério, o 
documento acrescentou 2% 
ao piso das categorias que 
já estavam acima, e índices 
crescentes de acordo com o 
grau de defasagem. A medi-
da foi adotada após análise 
do setor de contabilidade.

Um dos organizadores da 
passeata, que percorreu as 
principais vias do Centro até 
chegar à Câmara, o coorde-
nador da Apeoesp, Walmir 
Santos, frisou que foi inicia-
do um trabalho de conscien-
tização e luta pela educação 
pública. “As condições de 
trabalho dos professores são 
bem precárias. Falta, muitas 
vezes, material básico como 
impressora e toner. A gente 
tem plena consciência que 

não falta dinheiro para o ma-
terial, e o Governo Federal 
reajustou em 33,24% o piso 
nacional. A gente não pode 
aceitar um piso tão baixo 
como esse (2%)”.

Informação refutada pelo 
secretário de Negócios Ju-
rídicos, Rodolfo Barbosa. 
“É importante lembrar que 
esse reajuste é sobre o piso, 
não sobre salários. O gover-
no reajustou em 33,24% o 
valor do piso. Se o Municí-
pio reajustou o magistério 
adequado a um valor que 
está dentro destes 33,24, ele 
não precisaria nada, porque 
já estamos (com o reajuste) 
cumprindo a lei federal. Ou 
seja, assim que a Prefeitura 
concedeu 11% a todo funcio-
nalismo municipal, algumas 
categorias neste mês já atin-
giram o teto do magistério”, 
salientou.

A reclamação também do 
professor de inglês Fábio 
Guimarães, que leciona em 
duas escolas públicas, a 
Professora Adelina Ferraz e 
Conde Moreira Lima. “Não 
temos condições pedagógi-
cas nenhuma de trabalhar 
numa escola. Nossa escola 
não tem folha sulfite, caneta 
de lousa e atividade diversifi-
cada com o aluno? Aí 'parte 
do nosso bolso', em nenhum 

momento tivemos esse res-
paldo da Prefeitura”.

A Prefeitura negou que 
haja a falta de materiais 
nas escolas públicas para as 
atividades do corpo docente. 
Quanto às obras nos prédios, 
a empresa vencedora da lici-
tação iniciou as reformas um 
dia antes da manifestação, 
ou seja, na segunda-feira, dia 
2. Os trabalhos seguem na 
CMEI Irmã Irene Augusto, no 
Santa Edwiges e deve aten-
der 45 unidades escolares.

O ato democrático, que 
contava com cartazes e o 
coro de “Valorização na 
Educação”, foi encerrado 
na Câmara, onde o grupo 
acompanhou a sessão. Cerca 
de cinco integrantes debate-
ram as reivindicações com o 
presidente Fábio Longuinho 
(PSD) e vereadores como a 
Wanessa Andrea (Cidada-
nia), autora de emenda no 
projeto inicial do Executivo 
e que pedia a retroação dos 
valores reajustada à janeiro 
para todos os professores 
beneficiados, não apenas 
parte deles.

O texto original do projeto 
e a emenda foram aprovados 
por unanimidade, com 15 
votos (Elcio Vieira Junior-
-PSB, afastado com licença 
médica, e Longuinho, não 
votaram). Apesar de passar 
pelos parlamentares sem 
atender ao pedido as reivin-
dicações, os manifestantes 

comemoraram a abertura 
de negociação junto à Pre-
feitura para beneficiar as 
categorias que se sentiram 
prejudicadas. Uma comissão 
mista entre professores e 
vereadores deverá articular 
as alterações junto ao Execu-
tivo. Até esta quinta-feira, a 
ação não havia sido iniciada.

A secretária destacou que 
não chegou a ser procurada 
para debater as reivindica-
ções da categoria. “A discus-
são sobre isso não chegou 
até nós (Educação) antes da 
manifestação. Chegou o co-
municado da Apeoesp sobre 
o protesto. Nós seguimos 
os trâmites e respeitamos 
a posição dos professores, 
mas em nenhum momento 
fomos procurados para essa 
conversa”, enfatizou Rosana 
Maria. “Pensamos em três 
propostas, para saber quais 
eram as propostas para o 
ajuste. O Jurídico verificou 
a situação para sabermos 
qual o custo, o impacto e 
chegamos à melhor opção, 
que foi essa determinada”.

Já o professor de inglês, 
Fábio Guimarães, garantiu 
que a categoria procurou a 
Prefeitura, mas não obteve 
sucesso. “Nós, professores, 
entramos em contato para 
tentarmos uma conversa, 
e por três vezes disseram 
que estavam ocupados com 
o projeto de lei do magisté-
rio e que não podiam nos 

atender. A paralisação, de 
acordo com a lei, deveria 
acontecer, caso a Prefeitura 
fosse avisada 72h antes. E 
isto de fato ocorreu, o órgão 
foi avisado, sim”.

De acordo com a Apeo-
esp, uma nova reunião está 
prevista para o próximo dia 
14. Caso não entrem em um 
consenso, novas e maiores 
paralisações poderão ocor-
rer na cidade. “Paralisar não 
é parar, pelo contrário, para-
lisar é reunir com pessoas 
que tenham conhecimento 
e embasamento melhor para 
que a gente possa ter uma 
fala unida, concisa e de me-
lhorias”, salientou a profes-
sora de língua portuguesa, 
Andrea Custódio, ao pedir a 
atenção da população para 
a causa de valorização dos 
profissionais e as melhorias 
para as unidades escolares.

A expectativa de uma nova 
paralisação também foi con-
firmada pela secretária de 
Educação. “Essa situação 
provavelmente vai aconte-
cer. O prefeito Sylvio Bal-
lerini está aberto para uma 
conversa em um momento 
oportuno. Vamos aguardar 
e cumprir o que foi estabe-
lecido”, destacou a secretária 
de Educação Rosana Maria, 
que espera por uma reunião 
com o prefeito. “Não tivemos 
nem tempo para isso. Muita 
coisa acontecendo ao mesmo 
tempo”.

Saae reajusta tarifa da água de Aparecida em quase 11%

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida confirmou o reajuste de 
10,74% na tarifa da água do 
município. O novo valor para 
cobrança passa a vigorar 
neste mês, com vencimento 
previsto já para junho. De 
acordo com o serviço, a cor-
reção ocorre de forma anual, 
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já sendo prevista para 2022.
A proposta de reajuste 

passou por aprovação em 
reunião realizada pelos re-
presentantes do Conselho Ad-
ministrativo do Saae. A pauta 
tratou sobre a necessidade 
do reajuste e da correção, de 
acordo com um dos índices 
escolhidos pela autarquia 
para aplicar o novo valor na 
conta de água.

O analista de mídias digi-
tais Wellington Ribeiro mora 

no bairro Itaguaçu e não con-
corda com o reajuste, já que 
o município ainda trabalha 
para retomar a vida econômi-
ca normal que existia antes 
da pandemia provocada pela 
Covid-19. Wellington citou 
que boa parte da população 
depende da demanda turísti-
ca e o movimento na cidade, 
ainda que tenha crescido 
nos últimos meses, não se 
compara ao período pré-pan-
dêmico. “Aprovar um reajuste 

de quase 11% em um ano 
pós-pandemia é muita falta 
de sensibilidade. A grande 
maioria da população de Apa-
recida depende do comércio, 
da feira, do shopping, e foi 
muito prejudicada durante 
a quarentena. Agora que eles 
estão voltando a trabalhar e 
colocando as contas em dia, 
vem esse aumento do nada”, 
criticou.

O morador citou ainda que 
o reajuste, somado a outros 

aumentos, pesa no bolso 
do consumidor. “A gente 
pode pensar que quem paga 
R$ 50, paga R$ 55, mas se 
formos pensar no próximo, 
quantas famílias lutam por 
cada centavo no orçamento 
e qualquer aumento pesa no 
bolso, ainda mais quando a 
gente junta com aumento 
no mercado, combustível. 
Acredito que para o reajuste 
ser justificado, eles teriam 
que melhorar muito o serviço 

Serviço justifica novos valores após dois anos sem reajustar contas; moradores questionam momento frágil para reajuste
prestado na cidade”, concluiu.

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Atos, o Saae 
informou, por nota, que a 
última correção aplicada na 
tarifa de água foi de 7,31%, 
ocorrido em julho de 2020. 
Segundo o serviço, o índice 
usado para o reajuste foi 
o IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo), “o 
menor valor de referência 
de correção oficial aplicado” 
(trecho da nota).

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Rafaela Lourenço
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TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

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

Prefeitura de Lorena e PM firmam 
convênio para Atividade Delegada
Medida busca ampliar efetivo policial; contrato encaminhado para a assinatura 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 
terça-feira (3) o convênio de 
implantação do programa 
Atividade Delegada. A parce-
ria permitirá que o Município 
contrate PM’s de folga para 
reforçar 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 a um grupo de PM’s 
que atua na região. Assinado 
pelo prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) e pelo comandante do 
23º BPMI, tenente-coronel 
Marcos Antônio de Oliveira, 
o convênio é válido por cinco 
anos. 

Segundo o secretário de 
Segurança Pública de Lorena, 
Alfredo Pereira, a implanta-
ção da Atividade Delegada 
contará com um investimen-
to municipal de até R$ 2,6 
milhões. O número de PM’s 
contratados dependerá da 
necessidade 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 patrulhando a 
cidade em uma viatura. Em 
casos de maior necessidade, 
como grandes eventos, conta-
remos com o agente no COI e 
outros seis nas ruas, em três 
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viaturas. É importante escla-
recer que R$ 2,6 milhões é 
o valor-limite do convênio, 
mas acreditamos que o gasto 
municipal não chegará a esta 
cifra”, explicou Pereira.

Além de revelar a ex-
pectativa de início do pro-
grama, o secretário res-
saltou sua importância. 
“O documento está sendo 
enviado para a assinatura 
do secretário estadual de 
Segurança Pública, general 
João Camilo Pires de Cam-
pos, 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 – Causan-
do medo na população, o 
início deste ano tem sido 
marcado por uma onda de 

assassinatos em Lorena, que 
já deixou um saldo de 12 ví-
timas no 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.

O mais recente triplo ho-
micídio 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.

Promoção válida até dia 31 de
maio de 2022

(12) 99148-2196
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Mineiro tenta amenizar impacto de sequestro 
de R$ 3 milhões por precatórios de Edson Mota
Dívida aumenta rombo nos cofres de Cachoeira; Prefeitura inicia atual gestão com dívida de R$ 93 milhões

O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que tenta reverter situação de calamidade nas finanças do Município; sequestro de R$ 3 milhões aumenta rombo

Foto: Reprodução PCP

Após o bloqueio de aproxi-
madamente R$ 1,7 milhão de 
dívidas passadas, apenas em 
2021, o prefeito de Cacho-
eira Paulista Antonio Carlos 
Mineiro (MDB) teve um novo 
sequestro financeiro neste 
mês, atingindo cerca de R$ 3 
milhões. A Prefeitura busca 
reverter a medida na Justiça, 
que se baseou em precatórios 
da gestão de Edson Mota (PL).

Em entrevista ao Atos no 
Rádio, o prefeito, que frisou 
os problemas com a “herança 
amarga” deixada pelo ante-
cessor, ressaltou que mesmo 
parcelando uma das dívidas 
de precatórios, sofreu novos 
impactos financeiros em ape-
nas duas semanas.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Thales 
Satim, desde dezembro o Mu-
nicípio tem ciência sobre a 
ordem de sequestro e houve 
a tentativa de acordo de um 
processo, o qual foi pago 
R$ 500 mil de precatórios 

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

para abatimento do possível 
bloqueio, além das parcelas 
mensais. A Prefeitura, que 
chegou a pagar R$ 750 mil 
para pedir o parcelamento da 
dívida e não teve respostas, 
busca reaver os recursos para 
serem utilizados com as folhas 
de pagamento. “Cerca de 
60% são de emendas, verbas 
carimbadas. Ontem mesmo 
peticionamos, pedimos a de-
volução demonstrando a conta 
a qual era o vínculo, o que era 
de emenda de convênio e de 
transporte escolar”, exclamou.

Com a perda, Cachoeira Pau-
lista deve priorizar os servido-
res públicos, que já estão com 
as devidas férias e salários do 
mês pagos. Os fornecedores 
e os respectivos pagamentos 
devem sofrer um impacto 
maior. Segundo o Executivo, 
para não prejudicar nenhum 
lado, a saída será com as rene-
gociações. “Estamos tentando 
reverter algumas (verbas), 
mas você sabe como que é a 
Justiça. Estamos com os pés 
no chão, firmes, trabalhando 
para o progresso da cidade”, 
frisou Mineiro.

Prefeitura espera atingir R$ 19,5 milhões de 
recuperação em tributos com Refis em Ubatuba
Cidade supera dois mil contratos e reduz dívida ativa com processo mais acelerado que o planejado

A Prefeitura de Ubatuba re-
aliza, desde fevereiro, acordos 
por meio dos Refis (Programa 
de Recuperação Fiscal), com 
o intuito de reduzir a dívida 
ativa. As expectativas da 
administração municipal é 
de receber mais de R$ 18 
milhões até o fim deste ano.

O programa se aplica a 
qualquer débito tributário 
como IPTU, ISS e contribui-
ções, e outros não tributários 
(são as multas e encargos 
municipais de qualquer na-
tureza). Quem está com prazo 
para realização de acordos 
tem até o próximo dia 20, 
de forma improrrogável, 
para fazer o acerto junto ao 
Município.

“A quantidade de acordos 
até o último dia 26 é de 2.027, 

Thamiris Silva
Ubatuba

com um total de R$ 19,5 mi-
lhões, porém esse valor será 
quitado de quatro a quarenta 
parcelas de valores iguais”, 
explicou o secretário adjunto 
da Fazenda, Benedito Altair.

Mesmo com a meta de 
R$18,5 milhões já atingida, 
a Prefeitura segue realizando 
novos contratos, com descon-
tos de 70% à 100% nos juros e 
multas. As parcelas podem ser 
realizadas até quarenta vezes 
se o valor for de R$ 10 mil a 
R$ 100 mil. Caso a dívida seja 
maior, o parcelamento pode 
chegar até oitenta mensali-
dades.

Aos contribuintes que opta-
rem pelo pagamento em cota 
única e até quatro vezes, os 
descontos são de 100% e o 
valor das parcelas não podem 
ser inferiores a R$ 100.

“Nos já recebemos de par-
cela à vista, ou parcela única, 
R$ 3,46 milhões aproximada-

mente, e, de primeira parcela, 
já recebemos R$ 874 mil. Es-
ses são valores aproximados”, 
detalhou secretário.

Segundo a Prefeitura, a 
ação é a grande aposta para 
aumentar a arrecadação mu-
nicipal, incentivar a economia 
pós-pandemia do Covid-19 
e oferecer aos moradores a 
oportunidade de negociação 
antes da inclusão do nome em 
sistemas de créditos, como 
Serasa e SPC (Serviço de Pro-
teção ao Crédito).

O Refis define que as prefei-
turas que optarem por utilizar 
o programa devem destinar 
25% do valor total para educa-
ção e 15% a área de saúde. “O 
valor sem destinação obriga-
tória será aplicado a principio 
em despesas correntes do 
município e investimentos”, 
contou o diretor de Tributos, 
Ivo Edson.

O pagamento pode ser re-
alizado via boleto (online) e 
cartão de crédito (presencial).

Não é ofertada a oportuni-
dade de novos acordos para 
quem tem histórico de quebra 
contrato. “Caso a pessoa não 
cumpra o acordo, a negocia-
ção será cancelada a partir da 
terceira parcela em aberta, ou 
noventa dias consecutivos, e 
o contribuinte retorna ao sis-
tema de cobrança normal da 
prefeitura, acrescido de juros 
e multas e com possibilidade 
de inscrição em nome de dívi-
da ativa”, relatou a secretária 
da Fazenda, Alethea Ageu.

Os interessados em reali-
zar o acordo devem acessar 
o site oficial ubatuba.sp.gov.
br para verificar os valores 
em débito e solicitar a ne-
gociação, ou por telefone 
(12) 3834-1012. Para o 
atendimento presencial, os 
moradores podem ir até a 
Prefeitura, que fica à rua 
Dona Maria Alves, n° 865, 
no Centro, ou na sede da 
administração da Regional 
Sul, na praia da Maranduba 
rua Oscar Ossin, s/n, bairro 
Maranduba.

Rua sem pavimentação de Ubatuba; Prefeitura aposta na recuperação

Foto: Reprodução PMU
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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 DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 62/2022 SUP – 1293/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Locação de imóvel situado à Av. Dr. Peixoto de Castro, nº 349, Vila Zélia, 
Lorena/SP, para instalação da Sede da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo ou outro 
fim de interesse público.
CONTRATADA: EDUARDA JORGE ARAUJO - CPF: 138.429.028-16 - VALOR TOTAL: R$ 
30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais)-VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

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, o ato de inexigibilidade de licitação 
e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os Servidores através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 195/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 196/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 197/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 198/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 199/2022
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 200/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 201/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 202/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 203/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 204/2022
Data da assinatura: 03/05/2022 - Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 62/2022SUP; 1293/2022GPRO, 
com fundamento no art. 25, da lei supracitada, cujo objeto consiste na Locação de imóvel 
situado à Av. Dr. Peixoto de Castro, nº 349, Vila Zélia, Lorena/SP, para instalação da Sede 
da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo ou outro fim de interesse público.
CONTRATADA: EDUARDA JORGE ARAUJO
CPF Nº: 138.429.028-16
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 017/2022
PREG O PRESENCIAL Nº 13/2022 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente e escritório para 
uso nas Secretarias da Administração, Saúde, Educação, Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Econômico e no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 19/05/2022, às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 06 de maio de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobiliário, materiais eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos, informática e material permanente para a Garagem Municipal do 
município.
Considerando o que dos autos consta, HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação do 
objeto efetuado pelo Pregoeiro, considerando-se vencedoras deste certame licitatório, 
as empresas: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
40.260.072/0001-92, no valor total de R$ 13.181,60 (treze mil, cento e oitenta e um reais 
e sessenta centavos); INNOVA COMERCIAL E NEGOCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 40.580.529/0001-46, no valor total de R$ 67.639,00 (sessenta e sete mil, seiscentos 
e trinta e nove reais) e RBL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.329.941/0001-05, no valor total de R$ 47.340,00 (quarenta 
e sete mil, trezentos e quarenta reais), observadas as exigências editalícias e as condições 
de sua proposta final. Foram declarados fracassados os Itens 6, 7, 13, 27, 34, 36, 40 e 
41. Ficam as empresas vencedoras convocadas para a assinatura da Ata de Registro de 
Preços no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 
21.2 do Edital.
Silveiras, 06 de maio de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva -
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 014/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade Tomada de Preços nº 
02/2022, cujo objeto é a "Contratação de empresa especializada em Obra de implantação 
de Centro de Eventos e Exposições Culturais, com o fornecimento de material e mão de 
obra", considerando a Ata da Sessão de Julgamento da proposta elaborada pela Comissão 
Permanente de Licitações, resolve HOMOLOGAR a licitação, adjudicando o objeto à 
empresa GMO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ nº 18.477.790/0001-66, pelo valor 
global de R$ 1.328.387,10 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e oitenta e 
sete reais e dez centavos). Fica a empresa vencedora convocada para a assinatura da 
termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 13.1 do Edital.
Silveiras, 06 de maio de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

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:
PAULO MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado
civil divorciado, de 70 anos de idade, nascido em Santo Antônio do Pinhal-SP, no dia
30 de agosto de 1951, residente e domiciliado Rua Maria Zélia dos Santos Oliveira, nº
105, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filho de LAUDELINO MOREIRA DA SILVA e
FRANCISCA DELFINA.
DÉBORA BARBOSA KIMURA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil divorciada, de 60 anos de idade, nascida em Jandira-SP, no
dia 01 de outubro de 1961, residente e domiciliada Rua Maria Zélia dos Santos Oliveira,
nº 105, Vila Verde, Pindamonhangaba SP, filha de VALENTIM BARBOSA DA SILVA e
ELZA MORAES DA SILVA. 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, 02 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS MAGALHÃES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de pedreiro, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
31 de julho de 1997, residente e domiciliado Rua José de Assis Goulart, nº 28,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de GESIO MAGALHÃES DE ANDRADE e
PATRICIA MAGALHÃES DE ANDRADE.
BRUNA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
recepcionista, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de julho de 1997, residente e domiciliada Rua José de Assis Goulart, nº 28,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de NIVALDO CORDEIRO DA SILVA e PALOMA
SUELEN 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, 02 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAICON DOUGLAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de março de 1993, residente e domiciliado Rua Sargento Virgílio Simões
Filho, nº 70, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON JOSÉ DOS SANTOS
e ELZA CRISTIANA GREGORIO DOS SANTOS.
BRUNA SUELLEN NUNES DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de fevereiro de 1996, residente e domiciliada Rua Sargento Virgílio
Simões Filho, nº 70, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JERRY RODRIGUES
DE TOLEDO e RUBIANA APARECIDA NUNES. 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, 03 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE GALVÃO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
fevereiro de 1994, residente e domiciliado Rua Antonio Augusto Rodrigues, nº 379,
Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANO RICARDO DE
SOUZA e SANDRA GALVÃO DA SILVA.
JULIANA QUIRINO MUNIZ, de nacionalidade brasileira, profissão encarregada, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
setembro de 1996, residente e domiciliada Rua Antonio Augusto Rodrigues, nº 379,
Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de RONALDO FERREIRA MUNIZ
e SANDRA REGINA QUIRINO MUNIZ. 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, 03 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MÁRCIO RICARDO EUGENIO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
manutenção, estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de setembro de 1980, residente e domiciliado Rua Paulo Guaycuru San
Martin, nº 171, Reserva dos Lagos, Pindamonhangaba SP, filho de ROGERIO
EUGENIO e DALIRIA PEREIRA EUGENIO.
LAÍS DOS SANTOS PRADO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Caçapava-SP, no dia 15 de janeiro
de 1987, residente e domiciliada Rua Paulo Guaycuru San Martin, nº 171, Reserva dos
Lagos, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL DE SOUZA SANTANA e LUCIANA DOS
SANTOS PRADO. 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, 04 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLEITON MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de junho de 1991, residente e domiciliado Rua Professor Wilson Pires César, nº
550, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO SALVIANO DE
SOUZA e DORALICE MOREIRA DA SILVA.
VÍVIAN APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
janeiro de 1992, residente e domiciliada Rua Professor Wilson Pires César, nº 550,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de IVO DA SILVA e MARIA FRANCISCA
DA GLORIA 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, 04 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROGÉRIO LUÍS ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil
solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 10 de junho de 1981,
residente e domiciliado Travessa Justiniano Antunes, nº 25, Apto 06, Centro,
Pìndamonhangaba SP, filho de BENEDITO FRANCISCO ROSA e MARIA DE
LOURDES TAVARES ROSA.
MELANIE PAOLA MOREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de março de 1998, residente e domiciliada Rua Doutor Joaquim Belo do
Amorim, nº 150, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de ANDERSON DA
SILVA e ROSEMEIRE APARECIDA MOREIRA. 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, 05 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSIEL HENRIQUE MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 13 de agosto de 1990, residente e domiciliado Rua Attila Brotero de Assis, nº 21,
Residencial Arco-Íris, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS HENRIQUE MOREIRA
e JANDIRA MOREIRA.
LIDIANE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão artesã, estado civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de setembro de 1984, residente e domiciliada Rua
Attila Brotero de Assis, nº 21, Residencial Arco-Íris, Pindamonhangaba SP, filha de
AVELINO ANTONIO DOS SANTOS e MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS 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, 05 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RICHARD LEMES ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
de manutenção, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de abril de 1998, residente e domiciliado Avenida
Paraná, nº 41, Maricá, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO ALVES DA SILVA
JUNIOR e ADRIANA APARECIDA LEMES DA SILVA.
JÉSSICA DINORAH DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25
de novembro de 1994, residente e domiciliada Rua Leôncio do Amaral Gurgel, nº 194,
Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ OTTO DOS SANTOS e JAQUELINE
PRADO 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, 06 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ESTÊVÃO DA SILVA ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão
trabalhador rural, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de março de 2001, residente e domiciliado Rua
Ivanir Aparecida de Lima, nº 42, Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filho de
PAULO SÉRGIO ALVES RODRIGUES e IVONE SILVA DE JESUS.
JENIFER FERNANDA FERREIRA CLARAS, de nacionalidade brasileira, profissão
costureira, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 30 de maio de 1999, residente e domiciliada Rua Ivanir Aparecida de Lima, nº 42,
Vila São Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de AFONSO FERNANDO CLARAS e JOYCE
CRISTINA FERREIRA. 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, 06 de maio de 2022.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 144/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOCOS DE CONCRETO, GUIAS E SARJETAS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 
 

Abertura: 09/05/2022 – Sessão Pública: 19/05/2022 – 09:30h. 
 

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

 

Cruzeiro, 06 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 145/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL". 
 

Abertura: 09/05/2022 – Sessão Pública: 20/05/2022 – 09:30h. 
 

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

 

Cruzeiro, 06 de maio de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

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

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca 
todos os trabalhadores da empresa Apolo Tubulars SA, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no 
próximo dia 11 de maio de 2022, às 16h00, em primeira convocação e 
não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na 
Rua Odila Rodrigues, nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de 
Lorena/SP, para tratar de assuntos referente ao Banco de Horas. 
Lorena/SP, 05 de maio de 2022.  

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente 

  
 
 

Câmara aprova reajuste 
para servidores, prefeito e 
vereadores em São Sebastião

A Câmara de São Sebastião 
aprovou reajustes para ser-
vidores municipais e agentes 
políticos. Para os trabalhado-
res, o percentual acordado e 
aprovado em plenário foi de 
11,5%. Prefeito, vice, secretá-
rios e vereadores tiveram um 
percentual de 11,3%.

Os servidores também terão 
um reajuste no benefício da 
cesta básica, que passa a ser 
de R$ 380. Os cargos políticos 

Da Redação
São Sebastião

terão vale refeição de R$ 30 
por dia, e vale alimentação 
por R$ 450 por mês.

O projeto visa ainda ade-
quar o piso salarial para os 
cargos de advogado, auxiliar 
administrativo para enfer-
magem e serviços gerais, 
contador, gestor de recursos 
humanos, motorista, técnico 
de enfermagem e recepcio-
nista.

A proposta foi elaborada 
com base no IPCA (Índice Ge-
ral de Preços ao Consumidor 
Amplo), entre março de 2021 
e março de 2022.

Protesto durante a sessão que definiu o rejuste para os servidores

Foto: Reprodução CMSS
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Contratos da merenda de Lavrinhas e Cruzeiro 
na mira de investigação da Polícia Federal

Trabalho da Polícia Federal; Lavrinhas e Cruzeiro seguem sendo investigados por contratos sem licitações, após operação na manhã da quarta-feira

Foto: Reprodução PF

Operação realizada na última quarta-feira apura possíveis fraudes em contratos com licitações 
nos dois municípios; seis mandados de busca dão sequência à ação que rastreia empresários

A Polícia Federal deflagrou 
no começo da manhã desta 
quarta-feira, dia 4, a Opera-
ção Vaicrá, que apura pos-
síveis fraudes em licitações 
para aquisição de gêneros 
alimentícios para a meren-
da escolar em Cruzeiro e 
Lavrinhas. Foram cumpridos 
seis mandados de busca e 
apreensão em São Paulo 
e Mairiporã, nas casas de 
sócios de empresas investi-
gadas que teriam contratos 
com os municípios.

A Polícia Federal bloqueou 
a venda de patrimônio dos 
associados. A operação teve 
como ponto de partida ou-
tra operação, a MedCruz, 
deflagrada em 2020 e que 
apurava irregularidades 
em contratos da saúde em 
Cruzeiro.

Na MedCruz, os investi-
gadores localizaram outros 
possíveis delitos ligados a 
fraudes em licitações, ma-
nipulação de orçamentos, 
simulação de competiti-
vidade e contratação de 
empresas sem licitação sob 
a justificativa de que eram 
emergenciais. Os agentes 
apuraram ainda direcio-
namento de processos de 

Da Redação
RMVale

seleção e escolha.
Os investigados podem 

responder pelos crimes de 
fraude a licitações, corrup-
ção ativa, corrupção passiva 
e associação criminosa.

A Prefeitura de Cruzeiro 
respondeu por meio de nota, 
informando que foi surpre-
endida com a notícia da 
operação da Polícia Federal 
e que não recebeu nenhuma 
notificação.

O Município ressaltou ain-
da que as operações estão 
sendo realizadas em São 
Paulo e Mairiporã-SP, e não 
houve nenhuma solicitação 
para a Prefeitura. “À época 
da deflagração da primeira 
operação, que se refere à 
investigação, a Prefeitura 
de Cruzeiro tomou todas 
as providências necessá-
rias, inclusive rescindindo 
o contrato com uma das 
empresas envolvidas, exo-
nerando quem deveria ser 
exonerado, instaurando 
processos administrativos 
disciplinares e colaborando 
diretamente com as inves-
tigações da Polícia Federal 
que ainda estão em curso”, 
conclui.

A Prefeitura de Lavrinhas 
foi procurada pela repor-
tagem do Jornal Atos, mas 
não se manifestou até o 
fechamento desta matéria.

Prefeitura entrega à Câmara plano 
de carreira para servidores de Guará

A Prefeitura de Guaratin-
guetá entregou à Câmara o 
plano de carreira dos servi-
dores públicos municipais e 
o plano para profissionais do 
magistério. Cabe aos verea-
dores a análise do documen-
to, que será discutido e vota-
do em breve. A expectativa é 
para amplo debate em torno 
da elaboração do projeto, que 
traça rumos e projeções para 
os trabalhadores.

O projeto reestrutura o 
quadro de empregos per-
manentes e implementa o 
estatuto e o plano de carreira 
e remuneração. Foi encami-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

nhado ainda pelo Executivo 
o projeto de lei para recom-
posição do quadro de magis-
tério público municipal. Os 
detalhes da proposta foram 
apresentados pela equipe de 
governo.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) esteve na Câmara, ao 
lado dos secretários de Ad-
ministração, Ademar Santos, 
e da Fazenda, Tânia Mara. 
Soliva reforçou que dá con-
tinuidade às melhorias para 
os servidores, quatro anos 
após ter aprovado a implan-
tação do plano de cargos e 
salários. A proposta era o 
início da confecção do plano 
de carreira, que foi debatido 
nos últimos dois anos e re-
modelado.

“Nunca houve um plano 
de carreira na administra-
ção pública e pela primeira 
vez estamos colocando em 
prática um plano de carreira 
para aprovação da Câmara 
de Guaratinguetá", destacou 
o prefeito.

"Esperamos que a Câma-
ra possa avaliar e tomar a 
decisão de aprovação, para 
que a gente possa valorizar 
cada vez mais o servidor 
público dentro das diversas 
atividades profissionais que 
exercem, por capacitação 
profissional, assiduidade, 
competência. Isso é impor-
tante para que os nossos 
servidores almejem uma 
ascensão cada vez melhor 
e uma valorização, inclusive 

financeira”, concluiu Soliva.
Debate – Os vereadores 

de Guaratinguetá analisarão 
o plano de carreira antes 
de colocá-lo em votação. 
O Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Guaratinguetá) pediu à Câ-
mara o mesmo espaço dado 
para a Prefeitura explicar o 
projeto. “No dia que o Sin-
dicato for ocupar a tribuna 
popular para explicar os 
contrapontos desse plano, 
espero que o servidor lote 
a Câmara para a gente 
mostrar nossa força para 
mostrar para o prefeito 
que queremos discutir esse 
plano melhor”, afirmou o 
presidente da categoria, 
José Eduardo Ayres.

Legislativo inicia análise de projeto do Executivo com expectativa de amplo 
debate; entre ações, proposta reestrutura o quadro de empregos permanentes

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para tentar iden-
tificar os autores de um du-
plo homicídio cometido na 
última terça-feira na zona 
rural de Pindamonhangaba. 
Os corpos das vítimas fo-
ram encontrados pela GCM 
(Guarda Civil Municipal) em 
uma ribanceira. 

De acordo com a Polícia 
Civil, uma equipe da GCM 
patrulhava a estrada prin-
cipal do bairro Goiabal, por 
volta das 11h, quando notou 
marcas de sangue na pista. 
Na sequência, os guardas 
desceram da viatura e se-
guiram os rastros. Ao entrar 
numa região de mata, eles 
se depararam com os cor-
pos de dois jovens, de 19 
e 24 anos, caídos em uma 
ribanceira. 

Acionados pela GCM, os 
peritos da Polícia Civil cons-
tataram que um dos rapa-
zes foi executado com 12 

Da Redação
Pindamonhangaba

disparos de arma de fogo, 
que atingiram sua cabeça, 
costas e braço esquerdo. O 
outro foi morto com nove 
tiros, que acertaram sua 
cabeça, costas e pescoço. 

As vítimas foram iden-
tificadas como Eduardo 
Pereira, mais conhecido 
como Dudu, 19 anos, e Le-
andro Silva, o Lê, 24 anos. 
Amigos e familiares de 
Dudu, utilizaram as redes 
sociais para lamentar a 
morte do jovem e presta-
rem homenagens.

Segundo testemunhas, 
as vítimas foram vistas 
com vida pela última vez 
entrando em um carro no 
bairro Azeredo no domin-
go, dia 1. Desde então, 
parentes e amigos procu-
ravam os jovens.

A Polícia Civil realiza dili-
gências na região do crime, 
e coleta depoimentos de 
familiares dos rapazes em 
busca de informações que 
contribuam para a eluci-
dação do caso e prisão dos 
autores.

Polícia Civil de Pinda 
registra duplo homicídio 
de jovens na zona rural
Investigação tenta identificar autores de 
crimes; vítimas estavam desaparecidas 
desde o último final de semana

Entenda qual é o percurso da água
até chegar nas torneiras da sua casa
Águas Piquete demonstra como acontece o passo a passo do tratamento

A Águas Piquete, empresa 
do Grupo Iguá, responsável 
pelo trabalho do trata-
mento e fornecimento da 
água para a população 
de Piquete, defende que 
todos tenham acesso a um 
sistema de saneamento de 
qualidade. Muitas etapas 
são necessárias para deixar 
a água potável e pronta 
para o consumo humano.

Para receber os cuidados 
adequados é necessário que 
o recurso hídrico passe por 
uma estação de tratamento 
de água (ETA), seguindo 
todos os processos de de-
sinfecção. Em Piquete, a 
estação fica no bairro Ta-
buleta.

Da Assessoria
Piquete
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Prefeitura de Cruzeiro lança edital 
para construção e gestão de shopping

Galpão da antiga Agef, que será utilizada para a construção do shopping de Cruzeiro; licitação decide a empresa que ficará à frente dos trabalhos, sob expectativa do setor empresarial

Foto: Rafaela Lourenço

Grupos empresariais podem se inscrever para o certame até o próximo dia 2; subconcessão do 
imóvel da futura sede será válida por duas décadas, com promessa de alavancar economia regional 

A Prefeitura de Cruzeiro 
lançou na última semana o 
edital de concorrência pú-
blica que definirá o grupo 
empresarial que será res-
ponsável pela construção e 
administração de um sho-
pping na entrada da cidade. 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

A vencedora do certame terá 
o direito de gerir o centro 
comercial por vinte anos. 

Publicado no último dia 26 
no site oficial da Prefeitura, 
o edital estabelece que os 
interessados em erguer e ex-
plorar o shopping devem en-
tregar os envelopes com suas 
propostas até às 10h do dia 
2 de junho, no departamento 
de Licitações e Compras, no 

Paço Municipal. As ofertas 
devem ter o valor mínimo 
mensal de R$ 36 mil, sendo 
que a Prefeitura escolherá a 
de maior quantia. Além da 
proposta, os interessados 
devem apresentar, em outro 
envelope, uma extensa lista 
de documentos e de certifica-
dos técnicos que comprovem 
que estão habilitados a con-
correr ao certame. A relação 

da documentação exigida e 
demais detalhes do processo 
podem ser consultados na 
seção “Edital de Concorrência 
Pública Nº 001/2022” do site 
cruzeiro.sp.gov.br/licitações.

A vencedora custeará a 
construção do empreendi-
mento em uma área cedida 
pela União ao Munícipio, 
de 47,081 mil m², na rua 
Doutor Othon Barcellos no 

bairro Vila Paulista. Próximo 
à rodoviária, o imóvel, ava-
liado em R$ 21,6 milhões, 
abrigava a extinta estação de 
carga e descarga de vagões 
da Agef (Armazéns Gerais 
Ferroviários). 

Segundo o edital, a ganha-
dora do processo licitatório 
terá a subconcessão do sho-
pping por vinte anos, sendo 
que ela poderá ser prorro-

gada pelo mesmo período, 
caso seja de interesse da 
Prefeitura. 

Segundo o Executivo, a 
abertura dos envelopes com 
as propostas será realizada 
às 10h05 do dia 2 de junho, 
na Sala de Licitações, na Pre-
feitura. Em contrapartida, a 
data de anúncio do vencedor 
ainda é incerta. A divulgação 
do resultado poderá ocorrer 
no mesmo dia da abertura 
dos envelopes ou em outra 
oportunidade, ficando a cri-
tério da Comissão Especial 
de Licitação. 

Histórico – Há mais de 
quatro anos, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Thales Gabriel Fon-
seca (PSD), busca viabilizar 
a implantação do primeiro 
shopping da história de 
Cruzeiro. Um dos passos 
cruciais do projeto foi dado 
em 21 de dezembro do ano 
passado, quando a SPU (Se-
cretaria de Patrimônio da 
União) aceitou conceder ao 
Município o uso do prédio 
da antiga Agef. 

Além de oferecer uma op-
ção a mais de lazer à popu-
lação, o Executivo considera 
que o empreendimento será 
um marco para a economia 
da cidade, já que alavancará 
a geração de postos de tra-
balho. Na fase de construção 
do shopping é prevista a 
abertura de cem a duzentos 
empregos diretos e indiretos. 
Com a operação efetiva do 
centro comercial, a expecta-
tiva é de que sejam criadas de 
mil a duas mil vagas diretas 
e indiretas.


