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Classificado, Manthiqueira 
cai em grupo com antigo 
campeão da Copa do Brasil 

Um verdadeiro passeio 
dentro de campo. A última 
vitória do Manthiqueira no 
Campeonato Paulista Série 
B pode ser descrita dessa 
maneira. O time de Guaratin-
guetá precisava vencer para 
se garantir entre os dois 
primeiros do seu grupo, na 
rodada derradeira da com-

petição. E assim fez. Com 7 a 
1 diante do Flamengo, e boas 
jogadas coletivas, com toques 
de bola e inversões de lado, 
a equipe de Dado Oliveira 
mostrou que tem condições 
de brigar até o fim por uma 
das duas vagas à Série A-3 do 
ano que vem.
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Prefeitura de Lorena amplia apoio 
aos ex-internos da Fundação Casa
Parceria para otimizar ressocialização beneficia mais de 40 egressos da instituição

Buscando oferecer oportu-
nidades para que ex-internos 
na Fundação Casa não recor-
ram novamente ao crime, a 
Prefeitura de Lorena e a di-
reção da autarquia firmaram 
na última semana um acordo 
para o desenvolvimento do 
programa Pós-Medidas. A 
ação garante a ampliação 
de recursos e de atividades 
destinadas à ressocialização 
de adolescentes infratores. 

Além do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), e do dire-
tor da Fundação Casa de 
Lorena, Emerson Stocco, 
participaram da cerimônia 
de assinatura do convênio, na 
tarde da última quinta-feira 
(23), no Paço Municipal, o se-
cretário Assistência e Desen-
volvimento Social, Claudio 
Freitas,  a coordenadora do 
Creas (Centro de Referência 
Especializado em Assistência 

Lucas Barbosa
Lorena

Social), Denize do Amaral, 
e o secretário de Negócios 
Jurídicos, Rodolfo Barbosa.  
O acordo prevê a cooperação 
entre as instituições para o 
atendimento de adolescentes 
egressos da Fundação Casa, 

no cumprimento de medidas 
socioeducativas. 

O secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
explicou que apesar de desde 
o ano passado o Município já 
prestar apoio aos ex-internos, 

a celebração do convênio for-
maliza a parceria com a dire-
ção da Fundação Casa. O ato 
oficializa também a amplia-
ção de recursos municipais, 
que passarão de R$ 25 para 
R$ 60 mil, destinados anual-

mente ao Instituto Dialogare, 
sediado em Lorena, para o 
desenvolvimento de ações de 
suporte aos egressos, como 
atendimento psicológico, 
cursos de qualificação profis-
sional e oficinas educativas e 
esportivas. “Contribuindo no 
processo de ressocialização, 
as iniciativas, como as ofici-
nas de barbearia e de estética 
automotiva, gerarão opor-
tunidades de trabalho aos 
egressos. Estamos buscando 
também captar mais recursos 
públicos e privados para que 
possamos colocar em prática 
outros projetos que poderão 
auxiliar muito esses jovens”, 
explicou Freitas. 

A expectativa municipal é 
que 45 egressos da Fundação 
Casa de Lorena sejam bene-
ficiados ao longo deste ano 
pelo programa Pós-Medidas, 
assim contando com o apoio 
da Prefeitura e da autarquia 
estadual, para que possam 
seguir suas vidas longe da 
criminalidade.   

Encontro com diretor da Fundação Casa e administração municipal, que definiu destino de ex-internos
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Polícia prende traficantes 
com drogas em Piquete
Palco de duplo assassinato no sábado, morro do Querosene, no 
Bela Vista, recebe operação contra o tráfico de  entorpecentes 

Depois de registrar um 
duplo homicídio no último 
fim de semana, o bairro Alto 
da Bela Vista, popularmente 
conhecido como Morro do 
Querosene, foi alvo na manhã 
da última segunda-feira (27) 
de uma operação de combate Dinheiro e drogas apreendidas em Piquete, no Morro do Querosene

ao tráfico de drogas em Pique-
te. Na ação, as polícias Civil 
e Militar prenderam quatro 
criminosos e apreenderam 
quase 1,7 quilo de entorpe-
centes. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, um trabalho investiga-

tivo da polícia apontou que 
traficantes armazenavam dro-
gas em duas casas no Morro 
do Querosene. Cumprindo os 
mandados de busca e apre-
ensão, os agentes flagraram 
quatro pessoas, que não tive-
ram seus nomes revelados, 

em posse de entorpecentes 
nos imóveis. 

No decorrer da operação, 
os policiais foram informa-
dos que haviam mais drogas 
escondidas em uma região de 
mata no bairro.
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Quase que uma rotina em 
2022, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte) teve mais 
um fim de semana marcado 
pela violência, desta vez com 
um saldo de quatro mora-
dores assassinados. Com 
idades entre 17 e 35 anos, 
as vítimas foram mortas em 
Cruzeiro, Pindamonhangaba 
e Piquete.

Região tem 
fim de semana 
sangrento
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Os concurseiros de plan-
tão foram surpreendidos, no 
início do mês de junho, com 
a autorização do concurso 
público para atuação nas 
Etec’s (Escola Técnicas Esta-
duais) e Fatec’s (Faculdades 
de Tecnologia do Estado de 
São Paulo). 

Estado aprova 
concurso 
público para 
2° semestre
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Pindamonhangaba lança 
novo programa municipal 
"Esporte e Saúde"

Com foco em expandir as 
atividades esportivas, Pin-
damonhangaba lançou, na 
última sexta-feira (24), o pro-
grama “Esporte e Saúde”. A 
iniciativa é realizada através 
de investimento do Governo 
Federal e também da iniciati-
va privada.

Ao todo, 260 alunos serão 
beneficiados em três moda-
lidades esportivas, futebol, 
basquete e judô. Podem parti-
cipar crianças e adolescentes 
de seis a 15 anos.

Pág.  4Lançamento do programa Esporte e Sáude em Pindamonhangaba

Conselho Tutelar de Caraguá 
inicia mutirão contra evasão
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Com foco em atendimento 
à população em situação de 
rua, a Assistência Social de 
Pindamonhangaba inaugu-
rou, na segunda-feira (27), 
o primeiro albergue muni-
cipal. O equipamento social 
tem capacidade de atender 
até vinte pessoas. O evento 
contou com a participação 
do deputado federal Marcio 
Alvino (PL), e estadual André 
do Prado (PL).

Pinda 
inaugura 
albergue
com área pet
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Caraguatatuba iniciou, nesta 
semana, o Mutirão de Preven-
ção ao Abandono Escolar, na 
região norte da cidade. Até a 

próxima semana, as equipes 
estarão em outras unidades 
dos bairros Olaria, Casa Branca 
e Jetuba.
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Região tem fim de semana sangrento
Assassino é preso após denúncias anônimas em Piquete; jovem é morto em cemitério de Cruzeiro e adolescente, em Pinda

Quase que uma rotina em 
2022, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) teve mais um 
fim de semana marcado pela 
violência, desta vez com um 
saldo de quatro moradores 
assassinados. Com idades 
entre 17 e 35 anos, as vítimas 
foram mortas em Cruzeiro, 
Pindamonhangaba e Piquete.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, o caso de maior gravidade 
ocorreu na madrugada do 
sábado (25), em Piquete. Um 

Da Redação
RMVale
 

jovem de 21 anos e um ho-
mem de 35 anos conversavam 
em um ponto do bairro Alto 
da Bela Vista, popularmente 
conhecido como Morro do 
Querosene, por volta da 0h30, 
quando foram surpreendidos 
por um atirador. Atingida por 
diversos disparos de arma de 
fogo, a dupla morreu no local 
antes da chegada do resgate.

Acionadas, as polícias Civil 
e Militar averiguaram que as 
vítimas possuíam anteceden-
tes criminais e eram suspeitas 
de envolvimento com o tráfico 
de drogas no bairro. Menos 
de 24 horas após o duplo 
homicídio, as corporações re-

ceberam denúncias anônimas 
que indicavam o esconderijo 
do assassino. Por volta da 
1h do domingo (26), a PM 
conseguiu prender o acusado 
na rua Nove de Julho, no Alto 
da Bela Vista. Ao consultar a 
documentação do homem, os 
agentes descobriram que ele 
era procurado pela Justiça 
por um roubo cometido na 
cidade mineira de Itajubá.

O criminoso foi encaminha-
do à Delegacia de Piquete, 
onde aguarda transferência 
para alguma unidade prisio-
nal da região.

O último fim de semana 
foi também de tristeza para 

a família do morador de 
Cruzeiro, Matheus Vinícius 
da Silva, que tinha 19 anos. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma funcionária 
do Cemitério Municipal de 
Cruzeiro, que fica no bairro 
Jardim América, encontrou o 
corpo do jovem caído próxi-
mo a um túmulo na manhã 
do último sábado. Os peritos 
da Polícia Civil constataram 
que a vítima foi executa-
da com um tiro na cabeça. 
Próximo ao corpo do rapaz, 
foram encontradas duas 
porções de drogas, sendo 
uma de cocaína e a outra de 
maconha.

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Cruzeiro 
abriu um inquérito para ten-

Depois de registrar um duplo 
homicídio no último fim de 
semana, o bairro Alto da Bela 
Vista, popularmente conhecido 
como Morro do Querosene, 
em Piquete, foi alvo na ma-
nhã da segunda-feira (27) de 
uma operação de combate ao 
tráfico de drogas. Na ação, as 
polícias Civil e Militar pren-
deram quatro criminosos e 
apreenderam quase 1,7 quilo 
de entorpecentes. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, um trabalho inves-
tigativo da polícia apontou que 
traficantes armazenavam dro-
gas em duas casas no Morro 
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Polícia prende quatro traficantes com 
crack e cocaína no Morro do Querosene

do Querosene. Cumprindo os 
mandados de busca e apreen-
são, os agentes flagraram qua-
tro pessoas, que não tiveram 
seu nomes revelados, em posse 
de entorpecentes nos imóveis. 

No decorrer da operação, 
os policiais foram informa-
dos que haviam mais drogas 
escondidas em uma região de 
mata no bairro. Em vistoria 
no local, encontraram um 
tonel que estava enterrado, 
que armazenava diversas por-
ções de entorpecentes e uma 
quantia de R$ 3.459. Ao todo, 
a operação conjunta entre as 
forças de segurança resultou 
na apreensão de 1,696 quilo 
de drogas, sendo 979 gramas 
de crack e 717 gramas de 
cocaína. 

Palco de duplo assassinato no sábado, bairro de Piquete recebe operação contra o tráfico; 1,7 quilo de entorpecentes

tar descobrir a motivação e os 
autores do crime.

A terceira cidade da região 
que foi palco de assassinato 
no último fim de semana foi 
Pindamonhangaba. Segundo 
a Polícia Civil, um adolescente 
de 17 anos estava em um bar 
na noite do último sábado no 
bairro Santana, acompanhado 
por duas mulheres, quando 
dois homens em uma moto-
cicleta passaram atirando 
contra ele. Ferido nas regiões 
do peito e da cabeça, o menor 
de idade, que tinha uma pedra 
de crack em seu bolso, morreu 
antes da chegada do Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência).

Em busca de mais detalhes 
sobre a execução, as polícias 

Civil e Militar iniciaram bus-
cas atrás das duas mulheres 
vistas ao lado do adolescente 
momentos antes do crime. 
Localizada em uma casa no 
mesmo bairro, a dupla, que 
não teve a idade divulgada, foi 
flagrada em posse de porções 
de crack, sendo que a emba-
lagem dos entorpecentes era 
do mesmo tipo que a utilizada 
para embalar a droga encon-
trada no bolso da vítima fatal.

Desconfiando que as mu-
lheres possam ter participado 
da emboscada que vitimou o 
adolescente, a Polícia Civil as 
mantém detidas, enquanto 
tenta avançar no processo de 
elucidação do homicídio dolo-
so (quando existe a intenção 
de matar). 

Encaminhados à Delegacia 
de Piquete, os quatro presos na 
ação permanecem à disposição 
da Justiça. 

Essa foi a segunda vez em 
menos de três dias que o Morro 
do Querosene foi destaque nos 
noticiários policiais da região. 
Na madrugada do sábado 
(25), um jovem de 21 anos e 
um homem de 35 anos foram 
mortos a tiros por um morador 
do bairro, que acabou captu-
rado pela PM na madrugada 
do dia seguinte na rua Nove 
de Julho. A principal suspeita 
da Polícia Civil é que o crime 
tenha relação com o tráfico 
de drogas na região, já que as 
duas vítimas eram suspeitas de 
envolvimento na comercializa-
ção de entorpecentes no local. Dinheiro e drogas apreendidas por operação das polícias Civil e Militar em Piquete, no Morro do Querosene

Foto: Reprodução
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Conselho Tutelar de Caraguá inicia 
mutirão contra evasão escolar
A medida tem como objetivo minimizar o abandono escolar no município

O Conselho Tutelar de 
Caraguatatuba iniciou, nesta 
semana, o Mutirão de Pre-
venção ao Abandono Escolar, 
na região norte da cidade. 
Até a próxima semana, as 
equipes estarão em outras 
unidades dos bairros Olaria, 

Da Redação
Caraguatatuba Casa Branca e Jetuba.

A Administração Municipal 
considerou o primeiro en-
contro positivo, uma vez que 
quase todos os responsáveis 
convidados participaram da 
reunião. Ainda durante o 
debate, foi abordado que o 
abandono intelectual é crime, 
e os pais podem responder 
por tal atividade, conforme o 

artigo 246 do Código Penal.
Mais escolas devem rece-

ber os conselheiros ainda 
neste ano. Conforme a ins-
tituição, a notificação de au-
sência escolar dos estudantes 
de ensino fundamental ou 
médio passa a ser obrigatória 
quando superior a 30%, visto 
que o permitido pela lei é 
de 25%.

“O dever dos pais, de acor-
do com o que diz o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) em seu artigo 22, é 
de sustento, guarda e edu-
cação dos filhos menores, 
cabendo-lhes, ainda, no in-
teresse desses, a obrigação 
de cumprir e fazer cumprir 
as determinações judiciais”, 
destacou o município. 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº 02/2022 PROC. Nº 36/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para construção de praça, na Rua Gonçalves, S/N – 
Bairro Parque Mondesir, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
Contratada: DINÂMIA ASSESSORIA PLANEJAMNETO E CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ:
03.972.250/0001-81
Vencedora do Item: 01 – Vigência: 06 (seis) meses.
Valor total:R$ 349.507,20 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e sete reais e vinte
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 28/06/22

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 16/2022 - PROC. Nº244/2022

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 aquisição sob
demanda de material de comunicação visual, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: RONE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - CNPJ: 26.055.543/0001-34 -
Vencedora do item: 01 e 02 - Valor Total: R$ 253.421,38(duzentos e cinquenta e três mil
quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pregão Eletrônico nº 35/2021 – Processo nº 473/2021
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a aquisição de equipamentos hospitalares para 
atender as necessidades das unidades de saúde, conforme emendas parlamentares, tendo 
em vista que as emendas parlamentares passaram do prazo e não houve renovação. 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.
DATA DA ASSINATURA – 24/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 17/2022 PROC. Nº 289/2022.

O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a aquisição de mudas nativas de 
espécies diversas para o Munícipio de Lorena/SP, a realizarse às 09h30min do dia 14 de 
julho 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 SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 028/2022
CONVITE Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Obra para Sistema 
de Esgoto de Silveiras, compreendendo a implantação de rede coletora de esgoto, para 
atendimento ao Conjunto Habitacional CDHU V, no município de Silveiras/SP, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 8h30 do dia 07/07/2022 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a 
Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes 
dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço 
supra. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal 
no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 28 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2022
TIPO: Menor Preço por Lote
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de publicação de Atos Oficiais 
e Institucionais da Prefeitura Municipal de Silveiras em jornal diário de circulação local, 
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: 12/07/2022, 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, 28 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 018/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
Organização, Elaboração e Realização de Concurso Público e Processo Seletivo, 
para o provimento de cargos do Quadro da Prefeitura Municipal de Silveiras/SP, com 
a efetivação de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de 
classificação geral de candidatos, bem como, promoção dos atos necessários à referida 
seleção, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos 
envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 15/07/2022 no Setor de Protocolo 
da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A 
abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, no endereço supra. O EDITAL na íntegra está à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da 
Transparência, item Licitações.
Silveiras, 28 de junho de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO: RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 027/2022
CONVITE Nº 05/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de: 
elaboração de projeto de urbanismo para o Conjunto Habitacional “CDHU Silveiras V”, 
com execução de sondagem, elaboração dos projetos básicos, executivos e de aprovação, 
bem como, o registro do loteamento.
   A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, vem através 
deste, tornar público o resultado da Fase de Habilitação do certame em tela, que deliberou 
HABILITAR todas as empresas licitantes, a saber: LINEAR ENGENHARIA E URBANISMO 
LTDA-ME, CNPJ nº 14.065.911/0001-01; RACANICCHI CONSULTORIA E PROJETOS DE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 18.881.665/0001-17 e WK ENGENHARIA E ARQUITETURA 
LTDA, CNPJ nº 06.948.868/0001-02. Os envelopes Propostas permanecem lacrados. 
Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, 
referente à Fase de Habilitação. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na Diretoria de Compras e Licitações, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, durante o expediente normal do órgão licitante.
Silveiras, 28 de junho de 2022.

Roberto de Magalhães Ferraz
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Conselheiros tutelares recebem apoio de educadores em reunião com pais, em trabalho que visa consolidar presença de alunos na escola

Pinda inaugura albergue com área pet
Nova unidade tem capacidade para atendimento de vinte pessoas

Foto: Reprodução

Com foco em atendimento à 
população em situação de rua, 
a Assistência Social de Pinda-
monhangaba inaugurou, na 
segunda-feira (27), o primeiro 
albergue municipal. O equipa-
mento social tem capacidade 
de atender até vinte pessoas. 
O evento contou com a parti-
cipação do deputado federal, 
Marcio Alvino (PL), e estadual 
André do Prado (PL).

Embora tenha sido inau-
gurado estrategicamente na 
estação mais fria do ano, o 
albergue atenderá pessoas em 
situação de rua continuamente. 
No local, elas contarão com 
alimentação, cama, área banho, 
além de espaço pet (área com 
casinhas para cachorro e tam-
bém ração para os animais). Os 
atendidos receberão também 
kits higiene com escova, pasta 
de dente e sabonete. O indiví-
duo em vulnerabilidade poderá 
ser atendido por até seis meses, 
período que a pasta estima ser 
necessário para reinserção na 
sociedade, principalmente no 
vínculo familiar.

“Estamos cumprindo a nossa 

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

a missão com humanização. 
Estamos tirando das ruas 
pessoas que estão expostas 
a todos os tipos de violência. 
(...) A ideia é dar conforto, sem 
frio ou chuva, com banho e 
café. Estamos dando dignidade 
para as pessoas”, enfatizou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

O albergue conta com equi-
pe técnica com assistentes 

sociais, psicólogos, apoio ad-
ministrativo, guardas, contro-
ladores de acesso 24 horas e 
também ajudantes de serviços 
gerais. Além do investimento 
municipal, o albergue possui 
custeio de R$ 600 mil envia-
dos pelo deputado federal. O 
parlamentar afirmou ainda 
que enviará, em breve, um 
transporte adaptado para a 

Apae de Pindamonhangaba.
Para a secretária de Assistên-

cia Social, Ana Paula Miranda, 
o equipamento é essencial 
para que o acolhimento seja 
feito adequadamente para 
homens e mulheres. Além do 
albergue, a cidade dispõe de 
uma parceria com o SOS com 
a disponibilidade de 15 vagas 
para moradores de rua.

Prefeito Isael Domingues e o vice Ricardo Piorino acompanham ato de inauguração com a participação 
dos deputados André do Prado e Marcio Alvino; evento teve a participação do previsdente da Câmara, o Cal
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Classificado, Manthiqueira cai em grupo com 
antigo campeão da Copa do Brasil na ‘Bezinha’

Um verdadeiro passeio den-
tro de campo. A última vitória 
do Manthiqueira no Campeo-
nato Paulista Série B pode ser 
descrita dessa maneira. O time 
de Guaratinguetá precisava 
vencer para se garantir entre 
os dois primeiros do seu gru-
po, na rodada derradeira da 
competição. E assim fez. Com 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Time de Guará não tomou conhecimento do Guarulhos na última rodada e selou vaga 
7 a 1 no placar e boas jogadas 
coletivas, com toques de bola 
e inversões de lado, a equipe 
de Dado Oliveira mostrou que 
tem condições de brigar até o 
fim por uma das duas vagas à 
Série A-3 do ano que vem.

A matemática pela classifica-
ção era simples. Vencer, somar 
três pontos e se garantir entre 
os dois primeiros da chave 
sem depender do tropeço de 
nenhum outro rival. A vitória 
veio por 7 a 1, com shows de 

Michel, destaque da equipe 
na primeira fase, e Wesley, 
lateral que na última partida 
marcou um golaço de fora da 
área. Cada um deles fez dois 
gols pela Laranja.

A vitória deixou o Manthi-
queira com 20 pontos, na 
liderança do grupo, segui-
do pelo Joseense com 19 
pontos, segundo colocado, 
e o Flamengo de Guarulhos, 
também com 19, em terceiro, 
pelos critérios de desempate. 

O Flamengo também avançou 
à próxima fase como um dos 
quatro melhores terceiros 
colocados.

Na segunda fase, o Manthi-
queira enfrentará times de 
tradição no cenário estadual. 
O Paulista de Jundiaí, cam-
peão da Copa do Brasil de 
2005, a Penapolense, equipe 
que disputou recentemente 
a Série A-1 do Campeonato 
Paulista, e o São Carlense. A 
estreia do Manthiqueira será 
contra o time de São Carlos, 
fora de casa, neste domingo, 
às 10h.

Por ter uma das melhores 
campanhas dentro do seu gru-
po, o Manthiqueira tem como 
vantagem jogar a última roda-
da em Guaratinguetá. Mas an-
tes disso, o time enfrentará na 
segunda rodada o Paulista de 

Jundiaí, em casa (9 de julho), 
na terceira a Penapolense, 
também em Guaratinguetá (16 
de julho). No segundo turno 
pegará a Penapolense fora (24 
de julho), o Paulista em Jundiaí 
(30 de julho) e o São Carlense, 
no Professor Dario Rodrigues 
Leite, fechando a segunda fase 
(6 de agosto).

Nesta fase da competição, 
os 16 classificados estão di-
vididos em quatro grupos 
com quatro equipes cada. Os 
dois melhores de cada chave 
avançam para a próxima fase, 
quando se inicia o mata-mata, 
na etapa quartas de final. Os 
quatro melhores chegam à se-
mifinal e decidem quem sobe 
à Série A-3. Os dois finalistas, 
além do título em jogo, estarão 
no terceiro degrau do futebol 
paulista.

Pinda lança programa "Esporte e 
Saúde" com 260 vagas para jovens
Com investimento federal, projeto promete levar a prática esportiva para três regiões do município

Com foco em expandir as 
atividades esportivas, Pinda-
monhangaba lançou, na última 
sexta-feira (24), o programa 
“Esporte e Saúde”. A iniciativa 
é realizada através de investi-
mento do Governo Federal e 
também da iniciativa privada.

Ao todo, 260 alunos serão 
beneficiados em três modali-
dades esportivas futebol, bas-
quete e judô. Podem participar 
crianças e adolescentes de seis 
a 15 anos. Conforme o gestor 
do programa, Marcos Felício, 
aproximadamente 70% das 
vagas foram preenchidas. Os 
interessados deverão buscar 
um dos ginásios de referência 
para efetuar a inscrição. 

De acordo com a organi-
zação dos responsáveis pelo 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

projeto, as aulas de futebol 
ocorrem no Centro Esportivo 
Zito, às terças e quintas-feiras, 
das 8h às 11h e também das 

14h às 17h. No Centro Espor-
tivo João do Pulo, as ativida-
des acontecem às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 

16h30 às 17h30, das 17h30 
às 18h30 e das 18h30 às 20h. 
Para o judô, os encontros 
acontecem no centro comuni-

tário Liberdade, em Moreira 
César, às terças e quintas-fei-
ras, das 8h às 9h30, 9h30 às 
11h, 17h às 17h30 e 18h30 
às 20h. Além dos professores 
especializados em educação 
física, os alunos contarão 
também com atendimento 
psicológico. 

O programa ocorre baseado 
na Lei de Incentivo ao Esporte 
e possui auxílio da NTS, ITCE, 
secretaria Municipal de Es-
porte e também da Secretaria 
do Esporte do Ministério da 
Cidadania – Governo Federal.

Para o prefeito Isael Domin-
gues (PL), a prática esportiva 
é essencial para a qualidade 
de vida, além do convívio em 
sociedade. Ele afirmou que fará 
o possível para que as crianças 
e adolescentes do programa re-
cebam o apoio necessário para 
as aulas. “Vocês são o futuro do 
esporte na cidade”, enfatizou.

Os concurseiros de plan-
tão foram surpreendidos, 
no início do mês de junho, 
com a autorização do con-
curso público para atuação 
nas Etec’s (Escola Técnicas 
Estaduais) e Fatec’s (Facul-
dades de Tecnologia do 
Estado de São Paulo). De 
acordo com o Diário Oficial 
do Estado, serão oferecidas 
2,7 mil vagas destinadas a 
professores e servidores.

Ainda sem data de inscri-
ção, a expectativa é que o 
processo seja realizado no 
segundo semestre de 2022 
e as contratações no ano 
de 2023.

Entre as distribuições 
das vagas, os professores 
de ensino médio e técnico 
com 993, de ensino supe-
rior 594, agentes técnicos 
e administrativos com 887, 
bibliotecários 227 e seis 
especialistas em planeja-
mento educacional. 

Aos candidatos de con-
cursos anteriores foram 
liberadas 80 vagas rema-
nescentes.

O edital ainda não foi di-
vulgado, mas segundo o go-
verno estadual, os salários 
variam entre R$ 4.685,08 
até R$ 7.794,43 e a banca-
da de avaliação segue sem 
definição. 

Etec – A instituição pú-
blica, que oferece ensino 
técnico integrado ao médio 
desde 1911, conta com 
mais de 165 unidades, 151 
cursos técnicos e 200 mil 
estudantes em todo o esta-
do de São Paulo e faz parte 
do grupo Paula Souza do 
governo estadual.

O grupo também integra 
a Fatec, com foco na forma-
ção superior gratuita.

Da Redação 
RMVale 

Estado aprova 
concurso 
público para 
2° semestre

Lançamento do programa municipal Esporte e Sáude em Pindamonhangaba; 260 alunos são beneficiados 
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