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Após oito anos do início 
das obras, Lorena concluiu a 
entrega das casas populares 
da CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
Urbano) no Vila Rica, um in-
vestimento de R$ 7,8 milhões 
que concluiu o benefício a mais 
58 famílias que viviam em uma 
APP (Área de Preservação Per-
manente), às margens do Rio 
Mandi. Os eletrodomésticos 
devem ser entregues até o final 
desta semana. 

Para quem perdeu tudo com 
a força das águas, a solenidade, 
que contou com a presença do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB), 
vereadores e o secretário exe-
cutivo de Habitação do Estado, 
Fernando Marangoni, foi além 
da conclusão de uma obra, 
ofereceu esperança aos que 
viviam em uma área de risco, 
no bairro da Cruz. A dona de 
Casa Margarida de Amorim, 
de 58 anos, que há seis mo-
rava com a família na casa de 
sua mãe após perder todos os 
móveis com um alagamento, se 
emocionou ao receber a chave 
da casa própria. “Eu vinha es-
perando né, contando com a 
graça de Deus e agora só posso 
dizer que é alegria e bênçãos 
de Deus mesmo. Consegui ter 
o meu lar de volta, minhas 
crianças junto de mim. Não 
tenho como expressar isso!”, 

Rafaela Lourenço
Lorena

frisou ao comentar que os 
netos devem morar com ela 
e o esposo.

As obras tiveram início em 
2014, com o foco de atender 
um TAC (Termo de Ajustamen-
to de Conduta) entre Prefeitura 
e Ministério Público. Segundo 
o gerente regional da Compa-
nhia, Francisco Assis, o Tches-
co, construtoras paralisaram e 
faliram durante os trabalhos, 
dificultando o término do con-
junto habitacional com oitenta 
residências. “Você vê que é um 
conjunto que está dentro de 
um bairro consolidado. De-
morou? Demorou! Poderia ser 
mais rápido, poderia, só que 
hoje dependemos das constru-
toras e nem todas cumprem 
os cronogramas, conseguem 
concluir as obras”.

Mesmo com a demora para a 
entrega, o sentimento compar-
tilhado no evento realizado na 
rua Uruguai era o de realização 
e alívio. Como para a dona de 
casa Irani Aparecida Alves, de 
53 anos, que morava na zona 
rural, passou dificuldades 
com o esposo após ele perder 
o emprego, e juntos, viram 
como saída uma moradia à 
beira do Mandi. Ilusão. Irani e 
sua família também perderam 
tudo com a cheia em fevereiro. 
“Como a renda não dava pra 
comprar um lugar assim né, 
adequado, nós tivemos que 
comprar lá mesmo. Como o 
lugar lá não pode, é beira de 
rio, área de risco, a gente agra-
dece a Deus por ter agora pra 
onde ir”, salientou Irani, grata 
por receber uma casa própria e 

segura, longe dos alagamentos. 
Para Ballerini, é uma satis-

fação fazer parte da nova re-
alidade destas famílias. “Você 
aparentemente parece estar 
bem, mas na verdade tem uma 
porção de dificuldades, e essa 
dificuldade que a maioria da 
população tem, em função 
de ter a sua casa, é de pagar 
um aluguel que vai quase 
todo o seu salário”. O prefeito 
destacou as buscas para ace-
lerar a geração de empregos 
e o início das atividades da 
Frente de Trabalho, que ainda 
neste mês deve avançar com 
as etapas para a contratação 
de até duzentas pessoas com 
bolsa auxílio de R$ 500 mais 
R$ 100 de cesta básica e curso 
de qualificação profissional.

Além das entregas em Lo-

CDHU conclui entrega de moradias no Vila Rica 
e anuncia reforma de residências no Otto Ude
Ação distribui chaves da casa própria para as últimas 58 famílias; linha branca deve sair até sábado

Vereador perde mandato em votação unânime, após denúncia de fraude em contrato

Com Celão cassado, defesa 
tenta anular relatório final

A aprovação do relatório 
da comissão processante que 
cassou o mandato do vereador 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), continua a gerar dis-
cussões em volta à Câmara de 
Guaratinguetá. A decisão foi 
unânime e teve apenas uma 
abstenção. Para a defesa do 
parlamentar, ainda é possível 
desfazer o prejuízo da sen-
tença. Celão acompanhou a 
votação no plenário, enquanto 
seu advogado, Dr. Sérgio Sal-
gado Ivahy Badaró, tentava 
contra-argumentar e apontar 
possíveis erros da comissão. 
Em vão. Com dez votos a fa-
vor, incluindo dos aliados de 
partido Marcelinho da Santa 
Casa e Rosa Filippo, foi extinto 
o mandato do ex-presidente do 
Legislativo.
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O advogado de defesa, Sérgio Badaró (esq.) acompanha a sessão da Câmara onde Marcelo Coutinho foi cassado por dez votos e uma abstenção

Evento de entrega de casas do CDHU no Vila Rica, com participação de Ballerini e secretário estadual de Habitação; família de Margarida foi uma das contempladas após longa espera

Passagem de 
ônibus fica 
11% mais cara 
em Ubatuba

Piquete abre 
processo para 
contratações 
na saúde
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Maxion revela 
R$ 100 milhões 
com expansão 
em Cruzeiro

rena, a agenda de Marangoni 
registrou a distribuição de 
escrituras pelo programa 
Cidade Legal, de regulariza-
ção fundiária em São José do 
Barreiro, Cachoeira Paulista e 
Canas. O secretário também 
anunciou o início dos trabalhos 
do programa Viver Melhor, 
que contemplará cinquenta 
casas de famílias de baixa ren-
da, no loteamento Otto Udde, 
de Lorena. “Famílias que não 
moram com dignidade, que 
a moradia está inadequada. 
Cobertura, ventilação, fiação 
exposta, aparelho sanitário, 
infiltrações, todas essas pa-
tologias nas moradias dessas 
famílias com renda de até três 
salários mínimos”.

A previsão de início das 
reformas é de uma semana.

O valor da passagem do 
ônibus em Ubatuba sofreu um 
aumento de 11% a partir des-
ta segunda-feira (6), causando 
o descontentamento de quem 
usa o transporte público. De 
acordo com a Prefeitura, o 
reajuste foi necessário devido 
a elevação dos custos para 
manter o funcionamento do 
serviço.

A secretaria da Saúde de 
Piquete abriu inscrições para 
processo seletivo da Saúde. As 
oportunidades são destinadas 
a área de saúde inserida no ca-
dastro reserva e vagas efetivas. 

A Iochpe-Maxion anunciou 
nesta semana investimentos 
na ordem de R$ 100 milhões 
para a unidade de Cruzeiro. 
A decisão injeta recursos e 
expande a produção de rodas 
automotivas. Segundo a mul-
tinacional, a produção será 
ampliada a partir de 2023 
e a injeção de recursos vai 
na contramão do mercado, 
que vive incerteza devido a 
pandemia de Covid.

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Reprodução

Produção na Maxion; expansão
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Roseira ganha 
academia ao ar 
livre adaptada
a cadeirantes 

Roseira anunciou a imple-
mentação de seis aparelhos 
de ginástica adaptados para 
pessoas com deficiência em 
uma academia pública do 
bairro Jardim Primavera, ao 
lado da pista de skate.
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Vereador perde mandato em votação unânime, após denúncia de fraude e superfaturamento em contrato

Depois de cassação, defesa de Celão tenta 
anular relatório de comissão processante

A aprovação do relatório 
da comissão processante 
que cassou o mandato do 
vereador Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), continua a 
gerar discussões em volta à 
Câmara de Guaratinguetá. A 
decisão foi unânime e teve 
apenas uma abstenção. Para a 
defesa do parlamentar, ainda 

Da Redação
Guaratinguetá

é possível desfazer o prejuízo 
da sentença.

Celão acompanhou a vo-
tação no plenário, enquanto 
seu advogado, Dr. Sérgio 
Salgado Ivahy Badaró, tentava 
contra-argumentar e apontar 
possíveis erros da comissão. 
Em vão. Com dez votos a fa-
vor, incluindo dos aliados de 
partido Marcelinho da Santa 
Casa e Rosa Filippo, foi extinto 
o mandato do ex-presidente 
do Legislativo.

Nei Carteiro (MDB), Dani 
Dias (PSC) e Vantuir Faria 
(MDB), representantes da pro-
cessante, votaram pela cassa-
ção de Celão. Além deles e dos 
partidários do réu, Márcia e 
Marcelinho, os vereadores Pe-
dro Sannini, Márcio Almeida e 
Arilson Santos (todos do PSC), 
Fabrício Dias (MDB) e Ale-
xandra Andrade (PL) foram a 
favor da extinção do mandato. 
Orville Teixeira (PSD), suplen-
te direto de Celão, se absteve 
e alegou, tendo como base o 
regimento interno da Câmara, 
que não poderia votar por ser 
parte diretamente interessada 
no resultado e que, em caso 
de voto, poderia ocasionar a 
nulidade da votação.

O advogado de defesa con-
testou a comissão proces-
sante. Badaró afirmou que 
buscará a anulação da votação 
por entender que houve erro 
da comissão, que não teria 
emitido um parecer oficial 
pela cassação de Celão, mas 
sim apenas um relatório. “Essa 
decisão não é recorrível. O 
que eu posso é entrar com 
uma ação no Judiciário para 
procurar anular essa sessão”.

O presidente da Comissão, 
Nei Carteiro, foi questionado 
sobre a emissão do parecer, 
contestada pelo advogado de 
Celão. “O defensor tem todo di-Advogado de Celão, Sérgio Badaró acredita que pode anular relatório

Foto: Leandro Oliveira

reito de ampla defesa de ter os 
argumentos que ele considere 
viável, no nosso entendimento, 
conversando até com pessoas 
ligadas à parte jurídica. A gen-
te discorda, porque no final 
do relatório consta qual foi a 
decisão e o que é o parecer? É 
uma decisão conforme o con-
texto”, destacou o emedebista.

Histórico – Os vereadores 
de Guaratinguetá acataram 
uma denúncia contra Celão 
na sessão do dia 8 de feve-
reiro. Os apontamentos fo-
ram apresentados na última 
semana por Gilberto Cabett, 

promotor da cidade, mas 
que protocolou o documento 
presencialmente na Câmara 
como cidadão da cidade. Nove, 
de dez vereadores, foram a 
favor da investigação, em 
votação que teve abstenção 
de Orville Teixeira (PSD), que 
se baseou no artigo 229 do 
regimento interno para não 
votar. Irene Cobradora (PSC) 
substituiu Márcio Almeida, 
que pediu afastamento por 
15 dias e não participou da 
votação. Nei, Vantuir e Dani 
foram sorteados para compor 
a comissão processante, que 

teve noventa dias para emitir 
um parecer.

A denúncia tinha como base 
uma investigação da Polícia Ci-
vil que apurava possíveis irre-
gularidades durante a gestão 
de Celão, enquanto presidente 
da Casa, entre 2019 e 2020. 
Entre os apontamentos estava 
a contratação de empresas 
para serviços nos dois prédios 
do Legislativo, com valores 
acima do preço de mercado, 
segundo o setor investigativo.

Com a cassação de Celão, Or-
ville Teixeira assume a cadeira 
no Legislativo.

Foto: Leandro Oliveira

O então vereador Marcelo Coutinho, o Celão, acompanha a sessão que cassou seu mandato após denúncia 

Passagem de ônibus fica 11% mais cara em Ubatuba 
Criticado por passageiros, reajuste eleva tarifa em R$ 0,50; Prefeitura e terceirizada alegam aumento com insumos  

O valor da passagem de 
ônibus em Ubatuba sofreu um 
aumento de 11% a partir des-
ta segunda-feira (6), causando 
o descontentamento de quem 
usa o transporte público. De 
acordo com a Prefeitura, o 
reajuste foi necessário devido 
a elevação dos custos para 
manter o funcionamento do 
serviço.

Autorizado por um decreto 
baixado na última sexta-feira 
(3) pela prefeita Flavia Pasco-
al (PL), o preço da tarifa do 
transporte subiu de R$ 4,50 
para R$ 5. O Executivo justifi-
cou a medida alegando que é 
necessária, já que a empresa 
administradora do serviço, 
a VerdeBus, tem registrado 
um aumento considerável 
nos gastos com combustíveis, 
pneus e salários de funcio-
nários.

Em nota oficial, a terceiri-
zada ressaltou que o valor 
da passagem não sofria alte-
ração desde 28 de dezembro 
de 2020, quando passou de 
R$4,30 para R$ 4,50.

Segundo a direção da Ver-
deBus, o novo reajuste é 
essencial, já que os preços de 
mercado resultaram em um 
aumento de mais de 100% 
na despesa com diesel no 
comparativo entre janeiro de 
2021 e maio de 2022, indo de 
R$31,35 mil para R$63,21 
mil. No mesmo período, o 
gasto com pneus cresceu 
45%, passando de R$ 20,12 
mil para R$ 29,24 mil. Sem 
revelar detalhes do impacto 
financeiro, a empresa afirmou 
ainda que, recentemente, 
elevou em 4,55% os salários 
de seus quase 120 colabora-
dores.

Operando em 32 linhas do 
município praiano, a VerdeBus 
conta com 38 ônibus, sendo 

Lucas Barbosa 
Ubatuba 

que 32 são utilizados para o 
serviço, enquanto os outros 
seis são reservas, permane-
cendo na garagem da empresa, 
que fica no bairro Perequê-Açu.

O reajuste da tarifa gerou 
protestos de moradores nas 
redes sociais, principalmente 
na publicação feita pela atual 
gestão municipal na página 

oficial da Prefeitura no Face-
book. Nos comentários, passa-
geiros classificaram a medida 
como “absurda”, “vergonhosa” 
e “uma falta de respeito”.

Foto: Divulgação PMU

Ônibus da linha Itaguá, em Ubatuba; passagem mais cara na cidade
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 31/2021 - PROC. Nº455/2021

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 o registro de
preços para aquisição parcelada de material de consumo para as atividades 
administrativas e educacionais do Município, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora:
Empresa: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI EPP -
CNPJ: 22.791.023/0001-02
Vencedora dos lotes: 01 e 03 - Valor Total: R$ 1.565.493,54(um milhão, quinhentos e
sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Homologação

Pregão Eletrônico nº. 31/2021 – Processo nº. 455/2021
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO da Homologação para o lote 
01 (do item 01 ao item 12) e lote 03 (do item 59 ao item 77, item 98 ao item 101, item 
103 ao item 115, item 118, item 123 ao item 130), da empresa ORLA DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 04.013.164/0001-04, que tem por objeto a aquisição 
parcelada de material de consumo para as atividades administrativas e educacionais do 
Município, habilitando a empresa DALEN PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 22.791.023/0001-
02, com base na Súmula 473¹ do Supremo Tribunal Federal. 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 Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - PROCESSO 259/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de Fórmulas Alimentares 
destinadas a pacientes com necessidades nutricionais especiais pelo período de 12 (doze) meses, 
que do dia 07 de junho de 2022 a 23 de junho de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das
Propostas acontecerá no dia 23 de junho de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°04/CPL/2022, do tipo menor preço 
global, para contratação de empresa para prestação de serviço de conservação, 
manutenção e tratamento de indivíduos arbóreos do jardim da Câmara Municipal 
de Lorena, conforme especificações e condições constantes no instrumento 
convocatório e nos anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á até às 10 horas 
do dia 24/06/2022, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/
SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, 
na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, 
bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email 
licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°03/CPL/2022, do tipo menor preço 
global, para contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e 
conservação predial desta Casa de Leis, conforme especificações e condições 
constantes no instrumento convocatório e nos anexos. A entrega dos envelopes 
dar-se-á até às 10 horas do dia 23/06/2022, na Praça Baronesa de Santa 
Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição 
dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em 
seu horário de funcionamento, bem como, em site oficial www.camaralorena.
sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas também no endereço acima ou pelo telefone 
(12) 3159-1300.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES

PREFEITURA DE LORENA
CONVOCAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 07/2022 - Processo nº. 157/2022

O Município de Lorena – SP convoca a empresa abaixo relacionada, para comparecer 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
– SP até o dia 08 de junho de 2022 para assinatura dos contratos e/ou atas de registro 
de preços, sob pena de decadência do direito e instauração de processo administrativo:
SÉRGIO AUGUSTO MATHIAS ME, CNPJ 44.925.721/0001-88;
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACEUTICAS 

DE LORENA, PIQUETE E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTIRAS QUÍMICAS e FARMACEUTICAS 
DE LORENA, PIQUETE E REGIÃO, inscrito no CNPJ 
51784676/0001-54 com sede Na Rua Coronel José 
Vicente, 516, Centro, Lorena, Estado de São Paulo por seu 
representante legal, nos termos do art. 22 do seu Estatuto 
Social, convocam os Associados, os membros do Conselho 
Fiscal e da Diretoria a comparecerem no dia 13 de junho 
de 2022 as 17: 00 em primeira e às 18:00 em segunda 
convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1-Leitura e discussão da ata da assembleia anterior; 
2-discussão e votação da venda da subsede do sindicato 
em Piquete SP.

Lorena, 08 de junho de 2022.

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2022.  
PROCESSO Nº 201/2022 
 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 23/06/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 23/06/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 23/06/2022, às 10 horas. 
 

 O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br , a partir da data de recebimento das 
propostas.                       
            

Cruzeiro, 07 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 026/2022.  
PROCESSO Nº 200/2022 
 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 23/06/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 23/06/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 23/06/2022, às 10 horas. 
 

 O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br , a partir da data de recebimento das propostas.                       
            

Cruzeiro, 07 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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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

Promoção válida até dia 31 de
maio de 2022

(12) 99148-2196

Iochpe-Maxion anuncia investimento de 
R$ 100 milhões e expansão em Cruzeiro 

A secretaria da Saúde de 
Piquete abriu inscrições na 
segunda-feira (6) para proces-
so seletivo. As oportunidades 
são destinadas à área de saúde 
inseridas no cadastro reserva 
e vagas efetivas.

Com um total de 14 postos 

Da redação 
Piquete  

Empresa surpreende com injeção de recursos e ampliação na produção de rodas automotivas e agrícolas 

A Iochpe-Maxion anun-
ciou nesta semana investi-
mentos na ordem de R$ 100 
milhões para a unidade de 
Cruzeiro. A decisão injeta 
recursos e expande a pro-
dução de rodas automotivas. 
Segundo a multinacional, a 
produção será ampliada a 
partir de 2023 e a injeção 
de recursos vai na contra-
mão do mercado, que vive 
incerteza devido a pandemia 
de Covid-19 e a guerra entre 
Rússia e Ucrânia, no leste 
europeu.

A empresa é líder global 
na produção de rodas au-
tomotivas e produção de 
componentes estruturais 

Da Redação 
Cruzeiro 

automotivos na América do 
Sul, Central e do Norte. A Io-
chpe-Maxion tem 32 plantas 
fabris em 14 países. Na de 
Cruzeiro, ela detém uma das 
mais importantes unidades 
devido a logística para saí-
da de produtos e chegadas 
de peças. “Apesar das atu-
ais incertezas do mercado 
geradas pela pandemia e 
pelo conflito entre Rússia e 
Ucrânia, o compromisso de 
longo prazo em atender as 
necessidades dos clientes 
continua sendo nosso foco 
estratégico”, afirmou o CEO 
e presidente da Iochpe-Ma-
xion, Marcos de Oliveira.

Ele destacou que o investi-
mento injetará quatrocentas 
mil rodas de caminhões e 
outras 110 mil rodas agrí-
colas à capacidade anual 

de produção da fábrica de 
Cruzeiro. A produção co-
meça no primeiro trimestre 
de 2023, com as rodas de 
caminhões. No terceiro tri-
mestre do mesmo ano terá 
início a produção das rodas 
agrícolas.

Segundo o comunicado 
da empresa, as fábricas de 
componentes estruturais 
vão diversificar sua pro-
dução de peças, e podem 
fortalecer ainda mais o 
relacionamento com os 
fabricantes de caminhões.

A empresa já utiliza um 
sistema para se tornar neu-
tra em carbono até 2040, e 
conquistou uma premiação 
do BNDES “Todos pela Sus-
tentabilidade”, na categoria 
apoio à educação pelo im-
pacto social.
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Linha de produção da Iochpe-Maxion, que surpreendeu ao anunciar ampliação na unidade de Cruzeiro

Saúde de Piquete abre inscrições para processo seletivo
de trabalho entre as opções 
dispostas no edital, estão agen-
tes comunitário de saúde, au-
xiliar de consultório dentário, 
técnico em enfermagem para 
atendimento na ESF (Estraté-
gia Saúde da Família) e Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), condutor do 
Samu, cirurgião dentista para 
ESF, enfermeiro para Samu e 
ESF e médico generalista ESF.

O salário oferecido va-
ria entre R$ 1.330,44 e 
R$11.113,65. Para realizar 
a inscrição, os interessados 
devem pagar uma taxa no 
valor R$ 20 ou R$ 22 e se 
cadastrar online no site 
concursos.ibdoprojetos.
org.br/informacoes/24/ 
até o próximo dia 22, onde 
outras informações sobre o 
processo estão disponíveis. 

Roseira ganha academia ao ar 
livre adaptada a cadeirantes 

A Prefeitura de Roseira 
anunciou a implementação 
de seis aparelhos de ginás-
tica adaptados para pessoas 
com deficiência, em uma 
academia pública do bairro 
Jardim Primavera, ao lado 

Da Redação 
Roseira 

da pista de skate. A infor-
mação, divulgada na última 
sexta-feira, dia 3, atende um 
velho pedido dos moradores. 

De acordo com os res-
ponsáveis pela implemen-
tação, o projeto incentiva 
a inclusão de pessoas com 
deficiência no esporte e 
promove o avanço de pautas 
de inclusão social. Materiais 

de divulgação serão publi-
cados, explicando a melhor 
forma para utilização da 
estrutura. 

Segundo o diretor de Es-
porte, Turismo e Lazer, Za-
neth Sousa Miranda, o Muni-
cípio aguarda a chegada de 
três cadeiras adaptadas para 
piscinas, provenientes de 
outro projeto do Legislativo. 


