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A Polícia Civil abriu um 
inquérito na última semana 
para apurar a denúncia de 
que um professor da rede 
municipal de Canas teria 
abusado sexualmente de 
quatro crianças. Além de 
afastar o profissional por 
tempo indeterminado, a 
Prefeitura instaurou uma 
sindicância administrativa 
para investigar o caso.

Segundo a Polícia Civil, 
um grupo de mães de alunos 
da escola municipal Profes-
sora Alice Vilela Galvão, que 

fica no Centro, registrou na 
última quarta-feira (11) um 
boletim de ocorrência contra 
o educador. As denunciantes 
afirmaram que quatro estu-
dantes relataram ter sido 
molestados pelo professor. 
Registrado como suspeita 
de estupro de vulnerável, o 
caso é investigado sob sigilo 
pela Polícia Civil. As crian-
ças passarão em breve por 
exame de corpo de delito, 
que poderá comprovar os 
abusos.
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Professor é afastado 
após acusação de abuso 
contra alunos em Canas

Câmara de 
Pinda passa a 
ter intérprete 
de libras

Carreta da Mamografia mantém atendimentos 
para mulheres de Lorena até o final do mês

Com foco na conscientiza-
ção e o diagnóstico precoce 
do câncer de mama, o pro-
grama estadual Mulheres do 
Peito, que oferece exames de 
mamografia em uma unidade 
móvel, iniciou os atendi-
mentos em Lorena, nesta 
terça-feira (17). A Prefeitura 
acredita que deve zerar a fila 
de espera pelo procedimento 
e ainda ampliar a adesão na 
cidade.

Após cerca de dois anos 
sem percorrer os municípios 
paulistas, a Carreta da Ma-
mografia chega a Lorena dis-
ponibilizando gratuitamente 
o exame, que possui uma fila 
de espera de aproximada-
mente duzentas mulheres. 
Os serviços são para todo o 
público feminino, prioritaria-
mente as mulheres com ida-
de entre 50 e 69 anos. Para 
passar pelo procedimento, 
basta comparecer ao local 
portando o RG e o cartão SUS 
(Sistema Único de Saúde).

De acordo com o secretá-
rio de Saúde, Adailton José 
Pinto, mulheres de outras 
faixas etárias também po-
dem buscar pelo serviço, 

Rafaela Lourenço
Lorena

mas devem apresentar, além 
dos documentos pessoais, 
um pedido médico do SUS, 
que pode ser retirado na 
própria secretaria, próximo 
ao Fórum.

Iniciados nesta terça-fei-
ra, os trabalhos seguem 
até o próximo dia 28 com 
a realização de cinquenta 
exames por dia, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
e aos sábados, das 8h às 12h, 
porém, ofertando 25 vagas.

Para a aposentada, Fátima 
Reis, moradora do Vila dos 
Comerciários 1, que viu a 
divulgação nas redes sociais 
e aproveitou para colocar 
a saúde em dia, o exame é 
primordial para todas as 
mulheres. “Desde que entrou 
a pandemia eu não fiz. O 
atendimento a gente estava 
deixando para emergências 
mesmo. Como a gente faz 
o controle por ser mulher 
né, aí eu vi vim, esperei um 
pouquinho e já fiz o exame”.

A dona de casa Cleusa 
Mota, de 64 anos, que já 
retirou nódulos mamários, 
também passou pelo aten-
dimento no primeiro dia de 
serviços e comentou sobre 
o auxílio da carreta para a 
Atenção Básica. “É um benefí-
cio ótimo, porque pelo menos 

você sai da fila de espera e é 
rapidinho. Essas coisas não 
têm espera, tem que ser ur-
gente. Tomara que todas as 
mulheres venham também. O 

Estrutura montada para atendimento de mulheres com exames de mamografia; serviço em Lorena até dia 28

Foto: Rafaela Lourenço

Exames gratuitos em unidade móvel prometem zerar fila de espera na cidade; resultados em 48 horas

Cruzeiro inicia 
construção de 
base do SAMU 
no Vila Brasil

Com um investimento 
municipal de R$ 293 mil, 
foi iniciada a construção da 
nova sede do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência) de Cruzeiro. A ação 
busca oferecer uma melhor 
estrutura aos profissionais 
e mais agilidade no deslo-
camento das ambulâncias. 

De acordo com a secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
de Cruzeiro, a nova base do 
Samu está sendo erguida em 
uma área na rua São Paulo, 
que anteriormente abrigava 
a ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do bairro Vila Brasil. 
A expectativa municipal é 
que a empresa contratada 
para a construção, a Ma-
rongio e Marongio Ltda, de 
Lorena, conclua o serviço até 
o fim de setembro. 

Além de um amplo pátio 
para o estacionamento das 
viaturas, a nova sede contará 
com salas administrativas, 
recepção, banheiros e locais 
de armazenamento de equi-
pamentos. 

Atualmente, a base do 
Samu funciona em um espa-
ço anexo no prédio do Corpo 
de Bombeiros, que fica à Rua 
Independência, no bairro 
Vila Paulista.
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quanto antes melhor”.
O resultado fica pronto 

em 48 horas e é enviado 
para o email cadastrado pela 
paciente no momento da tria-

gem. A Carreta, estacionada 
na praça Baronesa de Santa 
Eulália, no Centro da cidade, 
seguirá com os atendimentos 
até o dia 28 deste mês.

Isael entrega mais de 
duzentas regularizações 
fundiárias no Castolira
Medida é realizada por meio do programa estadual “Meu Bairro é Legal”

Avançando com as ações 
do programa “Meu Bairro é 
Legal”, o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), deve entregar, na pró-
xima semana, mais duzentos 

contratos de doação de imó-
veis aos moradores do bairro 
Castolira. Implantado há mais 
de duas décadas por meio de 
sorteio, o Loteamento Casto-
lira beneficiou com moradia 

mais de novecentas famílias 
da cidade. Há cerca de cinco 
anos, a Prefeitura deu início 
ao trabalho para a entrega 
de contratos com tempo de 
moradia na residência. Com 

o documento, os moradores 
poderão efetuar o registro em 
cartório, garantindo maior se-
gurança jurídica e valorização 
dos imóveis.
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Aparecida tem 
apoio para doar 
alimentos para 
mais carentes

A Prefeitura de Aparecida 
firmou um convênio com o 
Estado para garantir a distri-
buição de cestas de alimentos 
saudáveis para 260 famílias 
carentes. A iniciativa ajudará 
também os pequenos agricul-
tores da região a aumentarem 
seus faturamentos. A ação 
viabiliza a entrega mensal 
de mantimentos saudáveis à 
população de baixa renda de 
mais de 150 cidades. Cesta Verde distribuída para famílias carentes em Aparecida; convênio federal deve ofertar cerca de 260 kits

Foto: Reprodução EBC

Com quatro pessoas assas-
sinadas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) teve 
mais um fim de semana mar-
cado pela violência. Com 
idades entre 19 e 57 anos, 
as vítimas foram executadas 
em Canas, Cunha, Guaratin-
guetá e Pindamonhangaba.

O caso mais recente foi 
registrado por volta das 10h 
do último domingo (16), 
no bairro rural Pirizal, em 
Guaratinguetá. Segundo o 
boletim de ocorrência, um 

homem caminhava pela 
estrada vicinal Presidente 
Tancredo Neves, conhecida 
como Estrada das Pedrinhas, 
quando se deparou com o 
corpo do irmão caído na 
via. Desesperado, o parente 
acionou a Polícia Militar e 
o Samu (Serviço de Atendi-
mento Médico de Urgência). 
A vítima, que tinha 57 anos, 
estava com perfurações na 
cabeça e no abdômen cau-
sadas por disparos de arma 
de fogo.
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Região tem final de semana 
sangrento com quatro mortes

Para promover a acessibili-
dade ao público, a Câmara de 
Pindamonhangaba passará 
a contar com intérprete de 
Libras (Linguagem Brasileira 
de Sinais) durante as sessões. 
O projeto de lei foi aprovado 
ainda em 2020.
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Cesta Verde distribuída para famílias carentes em Aparecida; convênio federal deve ofertar cerca de 260 kits

Isael Domingos entrega mais de duzentas 
regularizações fundiárias no Castolira
Medida realizada por meio do programa estadual “Meu Bairro é Legal” é destaque para sequência de ações

Foto: Reprodução EBC

Aparecida conquista apoio estadual para 
distribuir alimentos saudáveis a carentes
Ação deve contemplar 260 famílias de baixa renda; cestas previstas para junho

A Prefeitura de Aparecida 
firmou, no último dia 10, um 
convênio com o Governo do 
Estado que promete garantir 
a distribuição de cestas de 
alimentos saudáveis para 260 
famílias carentes. A iniciativa 
ajudará também os pequenos 
agricultores da região a au-
mentarem seus faturamentos.

Após reunir, no fim do ano 
passado, uma série de docu-
mentos solicitados pelo Estado, 
a secretaria de Desenvolvi-
mento Social de Aparecida foi 
informada no início desta 
semana que o Município foi 
contemplado pelo PAA (Progra-
ma de Aquisição de Alimentos) 
/ Cesta Verde. Desenvolvida em 
parceria com o Governo Fede-
ral, por meio da secretaria da 
Agricultura e Abastecimento, a 
ação viabiliza a entrega mensal 
de mantimentos saudáveis à 
população de baixa renda de 
mais de 150 cidades paulistas. 
Pesando dez quilos, a Cesta 
Verde é composta por frutas, 
legumes, tubérculos e verduras 
adquiridas pelo Estado de agri-
cultores familiares da região 
em que a cidade está inserida. 
Na sequência, os mantimentos 
são encaminhados às prefei-
turas, que ficam responsáveis 

Avançando com as ações 
do programa “Meu Bair-
ro é Legal”, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), deve en-
tregar, na próxima semana, 
mais duzentos contratos de 
doação de imóveis aos mo-
radores do bairro Castolira. 
Implantado há mais de duas 
décadas por meio de sorteio, 
o Loteamento Castolira be-
neficiou com moradia mais 
de novecentas famílias da 
cidade.

Há cerca de cinco anos, 
a Prefeitura deu início ao 
trabalho para a entrega de 
contratos com tempo de 
moradia na residência. Com 
o documento, os moradores 
poderão efetuar o registro 
em cartório, garantindo 
maior segurança jurídica 
e valorização dos imóveis. 
“É um documento de suma 
importância que muitas 
famílias estão aguardando 
há muitos anos, e com ele 
em mãos, os moradores po-

Lucas Barbosa
Aparecida

Bruna Silva
Pindamonhangaba

pela preparação e entrega dos 
"kits". 

A secretária de Desenvol-
vimento Social de Aparecida, 
Natália Carvalho, revelou que a 
expectativa é que as primeiras 
260 cestas sejam distribuídas 
no município em 8 de junho. 
A chefe da pasta explicou que 
metade da remessa será desti-
nada às famílias assistidas pelo 

derão contrair, por exemplo, 
um financiamento bancário 
para realizar reforma do 
seu imóvel”, assegurou o 
secretário de Habitação, 
Felipe César.

Com a nova etapa prevista 
para acontecer no próximo 
sábado (21), às 10h, na qua-
dra esportiva do Castolira, 
aproximadamente seiscen-
tos grupos familiares serão 
beneficiados com contrato 
de doação de imóvel.

O prefeito ressaltou que 
o programa “Meu Bairro 
é Legal” tem como missão 
garantir segurança jurídica 
às famílias atendidas. “A 
regularização dos imóveis 
vem sendo uma grande 
prioridade da nossa gestão, 
e quero parabenizar o se-
cretário Felipe César e toda 
sua equipe da Habitação por 
esse importante trabalho 
realizado”, finalizou.

Ainda no último mês, Do-
mingues já havia anunciado 
a regularização fundiária de 
240 títulos nos bairros Nova 
Esperança, Goiabal e Vila 
São Benedito, no distrito de 
Moreira César.

Cras (Centro de Referência da 
Assistência Social), e a outra 
aos moradores que serão se-
lecionados pelas equipes das 
ESF’s (Estratégia de Saúde da 
Família). O segundo público 
será composto por gestantes, 
idosos, diabéticos e hiperten-
sos. “Com um investimento 
de R$ 65 mil, o programa a 
princípio terá a duração de seis 

meses. Além de beneficiar as 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social atendidas pelo 
Cras, a Cesta Verde colaborará 
muito com os pacientes que 
serão indicados pelos ESF’s, já 
que eles necessitam manter 
uma alimentação saudável, 
mas muitas vezes não conse-
guem devido ao alto preço dos 
produtos”, explicou Natália.

Em uma ação para promo-
ver a acessibilidade ao ser-
viço público, a Câmara de 
Pindamonhangaba passará 
a contar, no próximo mês, 
com intérprete de Libras 
(Linguagem Brasileira de 
Sinais) durante as sessões. 
O projeto de lei que auto-
rizava a ação foi aprovado 
ainda em 2020.

De autoria do ex-vereador 
Rafael Goffi (PSDB), a pro-
posta aguardava aprovação 
dos parlamentares desde 
2018. Goffi garantiu que 
esta ação é sinal de inclusão 
de todos os moradores de 
Pindamonhangaba à Câma-
ra. À época, a expectativa 
era que a ação também fosse 
expandida para o Executivo.

O prazo para adaptação e 
inclusão da atividade era de 
noventa dias após sua apro-
vação, mas a participação 
do intérprete de Libras nas 
sessões ocorrerá a partir do 
dia 1 de junho. 
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Segundo o presidente da 
Casa, José Carlos Gomes, o 
Cal (PRB), na segunda-feira 
(16), a empresa contratada 
conheceu o local para ve-
rificar as necessidades de 
adequações do espaço para 
acessibilidade.

Acessibilidade: Câmara 
de Pindamonhangaba 
passa a contar com 
intérpretes de libras
Aprovado ainda em 2020, projeto passa 
a oferecer maior acessibilidade durante 
as sessões a partir do próximo mês
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PLANO C

O prefeito Isael Domingues entrega documentação de imóvel regularizado por meio do programa "Meu Bairro é Legal"; Prefeitura prepara novo lote

Foto: Bruna Silva
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Águas Piquete avança com as obras 
de substituição de adutora principal
Concessionária fará interrupção no abastecimento para prosseguir para próxima etapa

Sobre a Iguá Saneamento: 

A Iguá é uma companhia 
de saneamento, controlada 
pela IG4 Capital, que atua no 
gerenciamento e operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por meio de concessões e de 
parcerias público-privadas. 
Uma das principais operado-
ras privadas do setor no país, 
atualmente está presente em 
38 municípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná 
– por meio de 19 operações 
que beneficiam cerca de 7,2 
milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essen-
ciais que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo o 

planejamento estratégico SERR 
– Segurança hídrica; Eficiência 
na produção e distribuição de 
água; Responsabilidade na co-
leta e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global (iniciativa das 
Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. A com-
panhia foi eleita, em 2020, 
pelo quarto ano consecutivo, 
uma ótima empresa para se 
trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). 
Atualmente, emprega cerca de 
1,5 mil pessoas. O nome Iguá é 
referência no universo em que 
atua: em tupi-guarani, “ig” quer 
dizer água.www.igua.com.br

A Águas Piquete, empresa 
do Grupo Iguá, segue com o 
cronograma das obras de subs-
tituição da adutora. Já foram 
implantados cerca de 1.300 
metros de rede. O passo seguin-
te foi realizar a interligação, que 
aconteceu nos dias 16 e 17 de 
maio. Para que essa atividade 
acontecesse foi necessário fazer 
uma interrupção no abasteci-
mento de água do município 
durante o período de 24 horas.

De acordo com a diretora 
operacional da Águas, Mirian 
Guillen, a parada programada 
ocorrereu de segunda para 
terça-feira porque historica-
mente são os dias da semana 
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com menor índice de consumo. 
“Tomamos todo o cuidado em 
estudar e planejar qual dia a 
suspensão no abastecimen-
to teria o menor impacto à 
população. Essa ação se faz 
necessária para que possamos 
prosseguir com interligação das 
redes, e aconteceu em 3 pontos 
da adutora. Durante todo o 
serviço, disponibilizamos um 
caminhão-pipa para casos de 
atendimentos emergenciais”, 
explicou Guillen.

O local segue sinalizado com 
sistema abre-fecha, permitindo 
assim o fluxo de pedestres e 
veículos. “É importante destacar 
que essa obra contribui para a 
melhoria e segurança operacio-
nal do sistema de distribuição 
de água no município”, finalizou.

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 13/2022 PROC. Nº 213/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo Ata de Registro de preços para aquisição 
parcelada de massa asfáltica, BGS e emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na 
pavimentação das vias urbanas do município e para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses - Ata de Registro de Preços para 
aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados na pavimentação 
das vias rurais do município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 30 de 
Maio de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 208/2022 SUP – 2959/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de calibração de equipamentos da Secretaria Municipal 
de Saúde utilizados no Centro Especializado em Reabilitação III.
CONTRATADA: AUDIOLÓGICO LAB CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO
CNPJ: 06.179.065/0001-22
VALOR TOTAL: R$ 4.200,01 (quatro mil, duzentos reais e um centavo).
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 10/2022 - PROC. Nº184/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a contratação
de serviços de transporte para realizar viagens e transporte de equipes e seleções 
esportivas da Secretaria de Esporte e Lazer, pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas 
vencedoras:
Empresa: VIAÇÃO JACAREÍ LTDA - CNPJ:50.479.476/0001-25 - Vencedora dos itens:
08,09,10,12,13 - Valor Total: R$ 474.640,00(quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos
e quarenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 05/2022 – PROC. Nº58/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para construção de campo de futebol, na Rua Antonio
Malerba s/n – Bairro Cecap Alta, Município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LAGOTELA EIRELI - CNPJ Nº: 20.368.585/0001-04
Valor Total: R$ 511.987,56(quinhentos e onze mil, novecentos e noventa e sete reais e
cinquenta e seis centavos) - DATA DA ASSINATURA: 16/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de abertura de proposta de preço

Tomada de Preço n° 08/2022 - Proc. Nº 71/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da abertura de proposta de preço da 
Tomada de Preço Nº 08/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para OBRA DE INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DA AVENIDA BRASIL, BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL – TRECHO 3, 
MUNICÍPIO DE LORENA/SP.
Após análise dos documentos de PROPOSTAS DE PREÇOS o presidente juntamente 
com a comissão permanente de licitação e apoio técnico decidem classificar as propostas 
das empresas:
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA no valor de R$ 876.444,37
RT TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA no valor de R$ 
897.029,28
KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA no valor de R$ 931.475,91.
Conforme cláusula do edital 11.4, 11.4.1, 11.5.I - A empresa RT TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para apresentar nova proposta de preço inferior da empresa J B DO NASCIMENTO 
GUARATINGUETA por ser empresa de pequeno porte.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITENS

Pregão Presencial nº 10/2022 – Processo nº 184/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Itens 01,02,03,04,05,06,07 
e 11 do presente certame, cujo objeto consiste na contratação de serviços de transporte 
para realizar viagens e transporte de equipes e seleções esportivas da Secretaria de 
Esporte e Lazer pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista o ocorrido conforme 
informado na Ata de sessão pública e relatórios do Pregão Presencial onde estes itens 
foram fracassados ou desertos. Os autos do processo permanecem à disposição para 
vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena- SP.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022

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 185/2022-SUP; 
3236/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de cadeiras de escritório para Gabinete do Prefeito.
CONTRATADA: BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA
CNPJ/MF Nº: 17.193.328/0001-
74- DATA DA ASSINATURA: 17/05/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 208/2022-SUP; 
2959/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de calibração de equipamentos da Secretaria Municipal 
de Saúde, utilizados no Centro Especializado em Reabilitação III.
CONTRATADA: AUDIOLÓGICO LAB CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ/MF
Nº: 06.179.065/0001-22- DATA DA ASSINATURA: 17/05/22

Cesta Verde distribuída para famílias carentes em Aparecida; convênio federal deve ofertar cerca de 260 kits

Foto: Reprodução EBC

Flig tem últimos dias para 
inscrição de voluntários
Festa Literária reúne obras, exposições e homenageia Ruth Guimarães

A Prefeitura de Guaratin-
guetá anunciou, na última 
semana, a terceira edição 
da Flig (Festa Literária de 
Guaratinguetá), que será rea-
lizada de 2 a 5 de junho, com 
o tema “O poder da palavra”. 

Em conjunto com o anún-
cio, a secretaria da Cultura 
abriu inscrições para as 
vagas de voluntários, que 
seguem disponíveis até as 
17 horas de domingo (22), 
para pessoas acima dos 
18 anos. Os interessados 
em se voluntariar devem 
preencher o cadastro pelo 
link forms.gle/hoWRnyYg-
Z753SbhE6.

A edição deste ano faz 
uma homenagem à escritora 
Ruth Guimarães, romancis-
ta, contista, cronista, jorna-
lista e teatróloga de Cacho-
eira Paulista, reconhecida 
em todo país, que faleceu 
em 2014 aos 93 anos.

O Flig 2022 oferece uma 
série de atividades gratuitas 
como palestras, bate-papo, 
roda de conversa com escri-

Da Redação
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tores, contação de histórias, 
shows litero-musicais e in-
tervenções artísticas.

O formulário para escri-
tores e para o concurso de 

poesia está finalizado. Os in-
teressados que já realizaram 
a inscrição devem receber a 
confirmação da seleção por 
e-mail.

Para mais informações 
sobre o evento, a Prefeitura 
disponibilizou o site oficial 
guaratingueta.sp.gov.br/
cultura/.
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Professor é afastado após acusação 
de abuso contra alunos em Canas
Polícia investiga profissional, enquanto Prefeitura instaura sindicância e aguarda apuração

Foto: Arquivo Atos

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

A Polícia Civil abriu um 
inquérito na última semana 
para apurar a denúncia de 
que um professor da rede 
municipal de Canas teria 
abusado sexualmente de 
quatro crianças. Além de 
afastar o profissional por 
tempo indeterminado, a 
Prefeitura instaurou uma 
sindicância administrativa 
para investigar o caso.

Segundo a Polícia Civil, 
um grupo de mães de alunos 
da escola municipal Profes-

Da Redação 
Canas

sora Alice Vilela Galvão, que 
fica no Centro, registrou 
na última quarta-feira (11) 
um boletim de ocorrência 
contra o educador. As de-
nunciantes afirmaram que 
quatro estudantes relata-
ram ter sido molestados 
pelo professor.

Registrado como suspeita 
de estupro de vulnerável, o 
caso é investigado sob sigilo 
pela Polícia Civil. As crian-
ças passarão em breve por 
exame de corpo de delito, 
que poderá comprovar os 
abusos. 

A secretária de Educação 
de Canas, Wanda Maris, Sala de aula vazia em Canas; professor da rede municipal é afastado após acusação de abuso sobre alunos

Região tem fim de semana sangrento com quatro assassinatos
Mortes a tiros, vítimas nas quatro cidades tinham entre 19 e 57 anos; Canas não registrava homicídios há quase três anos

Com quatro pessoas as-
sassinadas, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
teve mais um fim de semana 
marcado pela violência. Com 
idades entre 19 e 57 anos, as 
vítimas foram executadas em 
Canas, Cunha, Guaratinguetá 
e Pindamonhangaba.

O caso mais recente foi 
registrado por volta das 10h 
do último domingo (16) no 
bairro rural Pirizal, em Gua-
ratinguetá. Segundo o boletim 
de ocorrência, um homem ca-
minhava pela estrada vicinal 
Presidente Tancredo Neves, 
conhecida como Estrada das 
Pedrinhas, quando se deparou 
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com o corpo do irmão caído 
na via. Desesperado, o parente 
acionou a Polícia Militar e o 
Samu (Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência). A vítima, 
que tinha 57 anos, estava com 
perfurações na cabeça e no ab-
dômen causadas por disparos 
de arma de fogo.

A Polícia Civil convocará 
amigos e familiares do homem 
para prestarem depoimento. A 
expectativa da corporação é 
que eles revelem informações 
que contribuam para a identi-
ficação de suspeitos.

A manhã do último domingo 
também foi de luto para uma 
família de Pindamonhanga-
ba. Um jovem de 23 anos foi 
morto a tiros no bairro Feital, 
por volta das 7h30, enquanto 
voltava de uma festa. 

Acompanhado por três ami-

gos, o rapaz dirigia seu carro 
pela avenida Júlio de Paula 
Claro, quando dois atirado-
res se aproximaram em uma 
motocicleta e efetuaram di-
versos disparos contra ele. 
Na sequência, um dos colegas 
da vítima assumiu a direção 
e tentou procurar ajuda, mas 
a gasolina do veículo acabou 
poucos quilômetros à frente. 
Os jovens acionaram o Samu, 
que constatou a morte do 
rapaz.

Em depoimento à Polícia 
Civil, os amigos revelaram 
que momentos antes do cri-
me haviam participado de 
uma festa em uma chácara 
no Feital. Porém, deixaram 
o evento às pressas após ou-
virem o barulho de um tiro. 
Questionadas pelos policiais, 
as testemunhas afirmaram 

que não conseguiram reco-
nhecer os assassinos do amigo 
e o modelo da moto que eles 
usavam. O homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar) segue em investigação.

Considerada como uma das 
cidades mais pacatas da re-
gião, Cunha também registrou 
uma morte. Segundo o boletim 
de ocorrência, um jovem de 
29 anos foi executado a tiros 
por volta da 0h30, na praça 
Nossa Senhora dos Remédios, 
no bairro Campos de Cunha.

A vítima, que não possuía 
antecedentes criminais, estava 
sentada no espaço público 
quando foi surpreendida pelo 
atirador. Atingido por sete 
disparos, o rapaz morreu no 
local antes da chegada da 
ambulância.

O crime é investigado pela 

Polícia Civil de Cunha, que 
conta com os depoimentos 
de familiares e amigos para 
tentar descobrir a motivação 
e o autor do homicídio.

Sem registrar mortes vio-
lentas desde julho de 2019, 
Canas teve sua rotina de 
tranquilidade interrompida 
na noite da última quinta-feira 
(12). Segundo o boletim de 
ocorrência, um homem de 
30 anos estava em frente sua 
casa na rua Parati, no bairro 
Jardim Bela Vista, por volta 
das 21h, quando foi alvejado 
por oito tiros. Ferido no pei-
to e nas costas, o morador 
morreu em frente a própria 
residência.

A Polícia Civil de Canas bus-
ca obter imagens de câmeras 
de videomonitoramento de 
imóveis próximos à cena do 

crime. A principal suspeita é 
que o assassinato tenha sido 
cometido por dois homens 
que estavam em uma moto-
cicleta.

2022 violento – Em ava-
liação publicada na última 
semana pelo Estado, o ano 
começou preocupante para 
a região. Levando em conta 
apenas os três primeiros me-
ses de 2022, a RMVale atingiu 
um aumento de 6,52% no 
total de vítimas de homicídio 
e latrocínio. Pindamonhanga-
ba, Guaratinguetá, Cruzeiro e 
Lorena têm os registros mais 
recorrentes. Ao todo, a região 
teve 95 mortes por homicídio 
e 3 por latrocínio no primeiro 
trimestre, contra 87 assassi-
natos e 5 roubos seguidos de 
mortes no mesmo período do 
ano passado.

revelou como a pasta está 
procedendo sobre o caso. 
“Por se tratar de um assunto 
delicado, que envolve mui-
tas pessoas, está sendo feita 
uma averiguação cuidadosa 
e minuciosa a fim de buscar-
mos uma solução. Assim que 
a unidade escolar tomou 
conhecimento dos fatos, o 
professor foi afastado de 
suas funções, o caso foi en-
caminhado para a abertura 
de sindicância administrati-
va e, portanto, precisamos 
aguardar a apuração dos 
fatos e o resultado do in-
quérito policial”, destacou.

A identidade do acusado e 
as idades das crianças que 
seriam vítimas não foram 
divulgadas pela Prefeitura. 
A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Polícia Civil 
de Canas na manhã desta 
segunda-feira (16) detalhes 
e possíveis novidades sobre 
o caso, mas foi informada 
que a investigação seguirá 
em sigilo.


