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Cruzeiro 
avança na 
segunda 
fase da 
construção 
da ETE

Pág.  5

Pindamonhangaba e Lorena 
registram alta de empregos
Em apenas cinco meses, Isael comemora a geração de 
731 novos postos de trabalho; segundo Caged, dados 
lorenenses superam município de maior estrutura da região

No mesmo mês que o 
Brasil registrou um saldo 
de 277.018 novos empre-
gos formais, de acordo 
com dados do Novo Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), 
Pindamonhangaba e Lore-
na estão entre as cidades 
que têm registrado alta na 

geração de postos.
A primeira fechou os 

cinco primeiros meses de 
2022 gerando 731 novos 
postos de trabalho e se 
mantém entre as cidades 
que mais geram oportuni-
dades na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

A informação, também 
do Caged, divulgada nesta 
semana, aponta para evolu-
ção no mercado de trabalho 
no mês de maio e confirma 
o bom momento econômico 
pelo que passa o município, 
que revelou expectativa 
de atingir R$800 milhões 
no orçamento de 2022 e 

projeção de R$ 1 bilhão 
até 2024.

Em maio, Pindamonhan-
gaba realizou 1.353 contra-
tações e 1.129 demissões, 
gerando um saldo positivo 
de 224 novas vagas e com 
136 novas oportunidades no 
mercado de trabalho. 
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Foto: Gabriel Mota

Sylvio Ballerini, que a convite do governador Rodrigo Garcia, representou as cidades da região no Palácio dos Bandeirantes

Festa do Peão arrecada 
mais de uma tonelada de 
alimentos para famílias 
carentes de Cachoeira

Arrecadada pela Prefei-
tura durante a 4ª Festa do 
Peão Boiadeiro de Cacho-
eira Paulista, cerca de 1,5 
tonelada de alimentos será 
doada em breve às institui-
ções assistenciais e famílias 
carentes da cidade. A inicia-
tiva tem como objetivo con-
tribuir com os moradores 
que enfrentam dificuldades 
em realizar suas refeições 
devido a alta nacional dos 
preços dos produtos.

Realizada entre os últimos 

dias 23 e 26 na quadra co-
berta do bairro Vila Carmen, 
a 4ª Festa do Peão Boiadeiro 
atraiu uma média diária de 
9 mil espectadores. Além 
de rodeio, parque de diver-
sões e barracas de comidas 
típicas, o evento contou 
com as apresentações dos 
cantores sertanejos Luan 
Pereira, Ana Castela e das 
duplas Carreiro e Capataz 
e Antony e Gabriel. 

Guará 
retoma obras 
na área 
central
e Mercadão

Isael tem aval 
da Câmara 
para criação 
de duas novas 
secretarias
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Dando continuidade ao 
plano de viabilizar o trata-
mento de 90% do esgoto, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) assinou na 
última quarta-feira a ordem 
de serviço para construção 
da segunda parte da ETE 
(Estação de Tratamento 
de Esgoto) Central. A nova 
fase da obra contará com 
um investimento de R$ 9 
milhões.

Após pandemia, consumidores voltam a frenquentar comércio de 
rua contribuindo de Pinda contribuindo para espação de empregos

A presidente do Fundo Social, Magali Simão, contabiliza alimentícios arrecadados e planeja distribuição

Foto: Reprodução

Atendendo a uma reivin-
dicação da Prefeitura de 
Lorena, o Governo do Estado 
confirmou na última quarta-
-feira (29) a liberação de R$3 
milhões ao Município para o 
fortalecimento do setor da 
Saúde. Segundo o Executivo, 
o montante será destinado 
à Santa Casa, que enfren-
ta dificuldades financeiras 
diante da alta demanda de 
atendimentos de pacientes 
de outras cidades da região.

Estado libera 
R$ 3 milhões 
para Santa 
Casa de Lorena
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Depois  de  enfrentar 
transtornos por conta da 
empresa que venceu a 
licitação para a obra do 
Mercado Municipal  de 
Guaratinguetá, a Prefeitu-
ra retomou o trabalho no 
local há algumas semanas, 
agora sob tutela da Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá).
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Grupo Simec lança expansão e 
garante 1.200 novos empregos

O Grupo Simec lançou 
nesta quinta-feira, a pedra 
fundamental da ampliação 
da empresa em Pindamo-
nhangaba. Cerca de US$ 300 
milhões serão investidos na 
ampliação da siderúrgica. 

O plano é dobrar a produ-
ção de quinhentos mil para 
um milhão de toneladas por 
ano, gerando 450 postos de 
trabalho diretos e 1,2 mil 
indiretos.

Pág.  3

Potim discute saneamento
da zona rural através do Puris

Potim recebeu, nesta se-
mana, a discussão da uni-
versalização do saneamento 
rural. O Puris-VP (Programa 
de Universalização Rural e 
Integração do Saneamento 
do Vale do Paraíba) tem 

como proposta reforçar a 
compreensão que os serviços 
de saneamento rural afetam 
diretamente a qualidade de 
vida e proteção de ambientes 
rurais.
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Lorena ganha Polo de 
Empregabilidade Inclusiva

O PEI (Polo de Empregabili-
dade Inclusiva) foi anunciado 
na última terça-feira, vincula-
do ao programa Meu Empre-
go Inclusivo, das secretarias 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e De-

senvolvimento Econômico. Terá 
a finalidade de ligar vagas de 
emprego a candidatos, e função 
de orientação às pessoas com 
deficiência, disponibilizando, 
por exemplo, cursos de quali-
ficação profissional. Pág.  4

Encontro de 
deputados reúne 
1,5 mil pessoas 
em Pinda
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A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou, na última se-
gunda-feira, a nova estrutura 
organizacional da Prefeitura. 
A intenção é que a adminis-
tração consiga recursos com 
maior eficácia com as novas 
pastas Tecnologia, Informação 
e Projeto; e Mulher, Família e 
Direitos Humanos.

Logo após o projeto ter sido 
aprovado, a oposição criticou 
a medida, destacando a pos-
sibilidade de aumento dos 
gastos anuais do Município 
em até R$ 7 milhões.

O prefeito Isael Domingues 
recebeu, no início desta se-
mana, os deputados, Marcio 
Alvino (PL), federal, e André 
do Prado (PL), estadual, no 
Espaço Marinelli, para come-
morar os investimentos fede-
rais e estaduais. Somente pelo 
Estado foram encaminhados 
mais de R$ 240 milhões para 
recuperação e manutenção do 
pavimento asfáltico.
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Cabo Samuel

O BRASIL EM 2023
Fazer programa de governo dá 

voto?
Pode não dar voto, mas sugerir como 

estão vendo o país que vão governar.
A radicalização entre dois nomes a 

sensação de que a eleição é um dever a 
ser cumprido.  

O programa de governo é desne-
cessário.

 Perfumaria!
O interessante, no cenário atual, que 

o candidato Lula venceu as eleições 
de 2002, com a figura “lulinha paz e 
amor”, conciliador, ponderado, demo-
crata e avesso ao radicalismo.

O vice, Geraldo Alkmin, agora, o 
seu amuleto da conciliação, 

Estamos em 2022. 
São vinte anos!
O cenário político piorou e o eco-

nômico e social descambou!
O novo presidente será ovacionado 

pelo Centrão.
Como sempre!
Sobre a economia, o mundo ame-

açado de uma recessão da atividade 
econômica, com desemprego, menos 
produção e consumo.

A retração econômica nas maiores 
economias do mundo ocorrerá no fim 
deste ano e o primeiro semestre de 2023.

A recessão americana e, princi-
palmente, a europeia, que poderá ser 
grave aumentará o risco China, queda 
na exportação e neste caso o Brasil será 
atingido, levemente, pois já estamos 
sofrendo deste mal.

As projeções apresentadas pelos 
órgãos de acompanhamento do cenário 
macroeconômico nos informam um 
PIB de 0,7% em 2023.

Além destes aspectos de um cená-
rio nebuloso para 2023, o país precisa 
encontrar soluções para a sugestão da 
Agenda 2030 da ONU.

A agenda 2030, em seu objetivo 8, 
promover o crescimento econômico 
sustentável, o pleno emprego num 
ambiente decente para todos os traba-
lhadores.

Trazendo o tema para a realidade 
brasileira, diante das várias dificuldades 
estruturais do país, uma reflexão para os 
candidatos, como priorizar as soluções 
para cumprir esta Agenda:

a) A baixa produtividade do traba-

lhador brasileiro;
b) O baixo crescimento do PIB bra-

sileiro, segundo a OCDE (Organização 
de Cooperação e do Desenvolvimento 
Econômico), até 2060, um crescimento 
de 1,4%;

c) A Insegurança Alimentar, recen-
temente divulgada, de 33 milhões, ou 
seja, 15.5 % da população nacional, 
indicando uma situação muito grave, 
independente da crise sanitária e da 
guerra da Ucrânia;

Em 2020 eram 19 milhões de 
pessoas com fome no Brasil (9,1% da 
população);

d) Segundo o PNUD (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Continua), em 2019, a taxa de analfa-
betismo das pessoas de 15 anos ou mais 
estimada em 6,6% (11 milhões), 4,1% 
não completaram o ensino superior e 
63,5% não concluíram o ensino médio 
obrigatório;

e) a queda da participação do setor 
industrial no PIB nacional, um processo 
agudo de desindustrialização.

Estamos próximos de 2030, na me-
dida eleitoral, dois mandatos. Evidente 
que não vamos atender a Agenda 2030 

da ONU.
A questão da baixa produtividade do 

trabalhador brasileiro está intimamente 
ligada ao problema da qualidade do 
nosso ensino.

Neste ponto temos um grande 
impacto nos problemas econômicos e 
sociais do Brasil, que impedem o desen-
volvimento do país, sem a destinação de 
recursos financeiros para pesquisas e 
sem capacidade de criar tecnologias que 
possam atender a indústria nacional, 
influenciados diretamente pela falta de 
políticas e planejamento eficaz para a 
educação básica.

A falta de formação e qualificação 
básica do brasileiro faz com que este ao 
entrar no mercado de trabalho seja obri-
gado a se sujeitar a condições precárias, 
com baixa remuneração e muitas vezes 
exposto a condições sem segurança, 
saúde e alimentação.

Com tanta necessidade de cresci-
mento econômico, não deveria o país 
estar atraindo imigrantes em vez de 
estar exportando seus cidadãos?

Lula, se eleito, receberá a verdadeira 
“Herança Maldita”.

   Lula, se eleito, receberá 
a verdadeira “Herança Maldita” 

“Em um programa 
de governo, a gente não pode ser

irresponsável em propor coisa que
wa gente já sabe que não vai executar”

  Lula, o eterno candidato.

Política a conta-gotas...
Títulos de cidadanias

Guará é chique mesmo!Precisou 
fazer duas sessões solenes para ou-
torgar quatro títulos de cidadanias. 
Na sexta-feira, Marcus Soliva, Rô-
mulo Augusto e Marco Bertaiolli, 
receberam convidados e aplausos 
no plenário da Câmara Municipal. 
Passados três dias, foi a vez do pré-
-candidato a deputado Ortiz Júnior 
receber seu título. Alguns pensaram 
em conflito de agenda entre os con-
templados, outros já conjecturaram 
que foi por acomodação política, 
provavelmente para garantir o bem 
estar dos convidados, na verdade, 
apenas um convidado, Regis Ya-
sumura – também candidato a de-
putado estadual. Dedução simples, 
como o vice-prefeito não poderia 
faltar na solenidade de homenagem 
do prefeito, porém, sua presença na 
sexta-feira seria incompatível com 
um dos homenageados, que fizeram 
uma festa exclusiva para Ortiz Jr. 
na terça-feira e pronto, problema 
resolvido...

Correndo por fora
Enquanto o mercado político da 

Terra de Frei Galvão observa a dupla 
– federal e estadual – mais “top’s” da 
cidade ‘queimando largada’ por in-
compatibilidade de afinidade, a par-

te, aliás, bem a 
parte desse con-
flito de vaidades 

e interesses, o 
postulante ao 
Congresso Na-
cional, Cabo Samuel, foi buscar um 
parceiro de chapa no Litoral, Neto 
Bota, que trabalha para garantir uma 
vaga na Assembleia Legislativa. O 
fato do ex-presidente da Câmara 
de Caraguá, o Bota, ter nascido em 
Guaratinguetá, tem reforçado a pre-
ferência dos eleitores que preferem 
votar nos candidatos da terra.

Fogo no parquinho
Ao que tudo indica, o love entre 

os poderes Legislativo e Executivo 
de Lorena que sobrevivia há um ano 
e meio, em duas semanas se tornou 
coisa do passado. Com o litígio da li-
derança, Elcinho Vieira foi indicado 
a novo líder do prefeito na Câmara, 
em substituição a Mauro Fradique. 
No RH da Prefeitura um surto de 
exonerações – sob o protesto dos 
comissionados – e no plenário da 
Casa de Leis, discursos e vocabu-
lários que há muito não se ouviam. 
Já pelos corredores da Casa, vere-
adores fazendo ‘as contas’, outros 
recebendo pressões e ainda alguns 
deles não sabendo em que posição 
deverão jogar. Disseram que teve 
parlamentar pensando em trocar de 
carro, por conta da expectativa de 
grana extra que este conflito deverá 
render...

Primeira chamada
Com os relacionamentos estre-

mecidos entre Câmara e Prefeitura, 
a população de Lorena, após um ano 
e meio, voltou a ouvir palavras como 
‘bloco de oposição’ e ‘outras cositas 
más’. O que muitos querem saber 
é que, além de Maurinho Fradique 
e Marcelinho Alvarenga, quais os 
demais vereadores que estarão nes-
te grupo. Ah! Perguntam também 
quem serão os mais entusiastas no 
plenário, e principalmente o ‘ponta 
de lança’ que vai direcionar o time, 
porque o treinador, todos já imagi-
nam.

Férias suspensas
Com os ânimos de vários verea-

dores exaltados, é possível que até o 

recesso parlamentar seja suspenso, 
porque não há pausa das sessões 
enquanto a Lei Orçamentária – LDO 
não for votada. Segundo o presiden-
te da Câmara, Fabio Longuinho, 
surgiram cerca de 20 emendas dos 
vereadores no texto do Executivo 
nos últimos dias, que terão de ser 
analisadas uma a uma e votadas. 
Neste caso, bye bye férias...

Perguntar não ofende
Procede o assunto vigente na 

Praça de Lorena, que aquele deter-
minado secretário, que procrastina 
a execução de alguns serviços co-
tidianos de sua secretaria para que 
uma ‘famosa terceirizada’ acabe 
fazendo a tarefa?

Biênio
Corre na boca-pequena de Ca-

choeira que os mentores, quer dizer, 
os vereadores do comando da Câma-
ra Municipal devem ter um plano 
subliminar ao propor modificação 
na Lei Orgânica e no Regimento, 
ampliando o mandato do presiden-
te do Legislativo de um para dois 
anos. Pelo que se ouviu nas rodas 
políticas da cidade, tem um vereador 
querendo mandato prolongado na 
presidência, caso haja algum impe-
dimento do prefeito em concluir o 
mandato. ‘Para quem entende, um 
pingo é letra...’

De olho no quintal...
...do vizinho Pelo jeito não é ape-

nas Edson Mota, que de Cachoeira 
está de olho na sucessão do prefeito 
Guilherme Carvalho, em Silveiras. 
Essa semana rolou um papo que o 
Dr. Ailton Vieira, atual vice de Mi-
neiro, manifestou uma leve intenção 
de transferir seu domicílio eleitoral 
para cidade vizinha.

Ascendência
Sob protestos de alguns verea-

dores desesperados, alguns nomes 
estão ressurgindo na projeção elei-
toral de Cachoeira, ao ponto de inco-
modar a concorrência. Comenta-se 
que Aurélio da Farmácia tem sido 
um dos mais comentados, seguido 
de Breno Anaya, com efeitos positi-
vos. Já de forma negativa, o Torrada 
lidera após amargar três derrotas 
consecutivas.

Agora é pra valer
Com vários nomes se movimen-

tando para candidatos a deputado 
por Pindamonhangaba, o de Fábio 
Duarte ganhou consistência na 
última semana de junho, com lança-
mento oficial de sua pré-candidatura 

a estadual. O evento, prestigiado 
por muitos apoiadores e lideranças 
políticas da cidade, contou também 
com a participação do líder do 
União Brasil, o deputado federal Jú-
nior Bozzella. O que surpreendeu o 
mercado político foi a manifestação 
espontânea de mais de 200 amigos 
com ‘pique’ de cabos eleitorais, e o 
apoio do prefeito Isael Domingues 
como candidatura local!

Novo recorde
Parece que além dos números 

positivos da administração Isael Do-
mingues em todas as áreas, a refe-
rência de liderança política também 
é destaque em Pinda e região. Pelos 
comentários no Mercadão e nas 
avaliações nos pontos de encontros 
de políticos e politiqueiros, nunca 
na história da cidade se reuniu tantas 
pessoas num evento pró-deputados, 
como o corrido na última segunda-

-feira, no espaço Marinelli, onde 
mais de 1.500 pessoas estiveram 
prestigiando Marcio Alvino e André 
do Prado, incentivados pelo prefeito 
Dr. Isael e seu vice Ricardo Piorino. 
A concorrência se mordeu de raiva, 
porque parecia se tratar da visita de 
um presidente da República.

Promessa cumprida
O prefeito Sylvio Ballerini par-

ticipou assiduamente dos últimos 
eventos de liberação de recursos 
do governo Rodrigo Garcia nesta 
semana, com saldo positivo para 

Santa Casa de Lorena. Somadas as 
liberações de R$ 15 milhões (para 
recapeamento e novas pavimenta-
ções), mais um convênio compar-
tilhado Estado e Município de R$ 
10 milhões, que inclui drenagem e 
mais pavimentações, Sylvinho assi-
nou também com a Saúde estadual 
a liberação de R$ 3 milhões para o 
Santa Casa.

A bola vai rolar
E por falar em boas notícias para 

Lorena, esta semana o prefeito Syl-
vio Ballerini, acompanhado por seu 
estafe, visitou na Cecap os trabalhos 
de terraplenagem que receberão uma 
nova pista de skate pré-moldada e o 
espaço nas proximidades onde rece-
berá os investimentos de um campo 
de futebol. Do outro lado da cidade, 
na Vila Brito, em tempo real, o iní-
cio das obras de revitalização geral 
de mais um campo de futebol. Pelo 
que se ouviu na secretaria de Obras, 
a Prefeitura deve anunciar em breve 
outro pacote de investimentos nos 
espaços esportivos.

Rumo a R$ 1 bilhão
O projeto do prefeito Isael Do-

mingues de elevar o orçamento de 
Pindamonhangaba a cifra de R$ 1 
bilhão até o final de seu mandato, 
pelos acontecimentos econômicos 
que a população tem visto, está 
caminhando a passos largos. Após 

pontuar o ranking dos municípios 
que mais geram postos de trabalho 
nos primeiros meses do ano, segun-
do o CAGED, um novo investimen-
to foi anunciado com a proposta 
de 1.200 empregos indiretos e 450 
diretos. O Grupo Simec reuniu con-
vidados para o lançamento da pedra 
fundamental de uma obra gigante 
e deu o start para sua expansão da 
siderúrgica na cidade. 

Política & realidade
De desafio em desafio, o prefeito 

Thales Gabriel vem demonstrando 
com ações o que no passado ficava 
só na conversa de políticos passa-
geiros. Um exemplo, a construção 
da ETE – Estação de Tratamento 
de Esgoto que já vai entrar em 
sua segunda fase, rumo a 90% do 
esgotamento de Cruzeiro tratado. 
Imaginem ‘a cara daquele pessoal 
das esquinas’: a princípio dizia que 
o projeto não sairia do papel, saiu; 
depois, que a obra não passaria do 
alicerce, passou; posteriormente, 
que se chegasse ao final, a segunda 
não aconteceria. E agora?!?

Neto Bota

No centro: deputado Bozzella e Fabio Duarte

Isael, Roderley Miotto com o empresário

Sylvinho representou os prefeitos no evento
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Pindamonhangaba e Lorena mantêm  
aceleração com alta de empregos
Em apenas cinco meses, Isael comemora a geração de 731 novos postos de trabalho; 
segundo Caged, dados lorenenses superam município de maior estrutura da região

No mesmo mês que o Bra-
sil registrou um saldo de 
277.018 novos empregos for-
mais, de acordo com dados do 
Novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados), Pindamonhangaba e 
Lorena estão entre as cidades 
que têm registrado alta na 
geração de postos.

A primeira fechou os cinco 
primeiros meses de 2022 
gerando 731 novos postos de 
trabalho e se mantém entre 
as cidades que mais geram 
oportunidades na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

A informação, também do 
Caged, divulgada nesta sema-
na, aponta para evolução no 
mercado de trabalho no mês 
de maio, e confirma o bom 
momento econômico pelo 
que passa o município, que 
revelou expectativa de atingir 
R$ 800 milhões no orçamen-
to de 2022 e projeção de R$ 
1 bilhão até 2024.

Em maio, Pindamonhan-
gaba realizou 1.353 contra-

Da Redação
Pindamonhnagaba

tações e 1.129 demissões, 
gerando um saldo positivo 
de 224 novas vagas. Segundo 
os dados, o setor de serviços 
alavancou os números com 
136 novas oportunidades no 
mercado de trabalho, seguido 
do setor industrial, com 107 
vagas, comércio, com 14 va-
gas, e agronegócios, com 2 
vagas. O setor da construção 
civil foi o destaque negativo 
com redução de 35 vagas.

No acumulado do ano, a ge-
ração de vagas está somando 
731 novas oportunidades de 

emprego.
Considerando a variação 

média, forma mais justa de 
medir a geração de empregos, 
pois demonstra a evolução do 
total de carteiras assinadas 
em relação ao mês anterior, 
Pindamonhangaba apare-
ce bem colocada na região 
à frente de municípios de 
maior porte. A cidade fechou 
abril com 34.036 carteiras 
assinadas, passando para 
34.260 em fevereiro, evoluin-
do 0,66%.

“Os dados mostram que 

Após pandemia, consumidores voltam a frenquentar comércio de rua, contribuindo para espação de empregos

Foto: Reprodução
do Brasil e do Estado de São 
Paulo no reaquecimento de 
sua economia. E com a nossa 
política de atração de novos 
investimentos, torcemos para 
que o desemprego continue 
em queda”, afirmou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Roderley Miotto.

Para o prefeito Isael Do-
mingues (PL), o setor de 
serviços vem se destacando 
em diversos meses segui-
dos em virtude da abertura 
de pequenos negócios que 
fomentam a economia. “Evi-
dente que a indústria e o 
comércio têm seu destaque, 
mas o setor de serviços vem 
sendo primordial na nossa 
economia. Queremos apoiar 
cada vez mais o terceiro 
setor e possibilitar abertura 

Grupo Simec lança expansão e 
garante 1,2 mil novos empregos
Novos postos de trabalho devem alavancar o desenvolvimento econômico de Pinda

Garantindo um avanço 
econômico, o Grupo Simec 
lançou, na quinta-feira (30), 
a pedra fundamental da 
ampliação da empresa em 
Pindamonhangaba. Cerca 
de US$ 300 milhões serão 
investidos na ampliação da 
siderúrgica. 

Com o investimento, a 
expectativa é que seja pos-
sível dobrar a produção de 
quinhentos mil para um 

Bruna Silva
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milhão de toneladas por 
ano, gerando 450 postos de 
trabalho. Após a finalização 
da obra, os responsáveis 
estimam que sejam gerados 
1,2 mil empregos indiretos.

Para o CEO do grupo, Jaime 
Moncada, a escolha de Pinda-
monhangaba é estratégica, 
uma vez que a cidade está no 
eixo Rio-São Paulo. A locali-
zação do município facilita 
a transportação até mesmo 
para Minas Gerais. 

Empresa líder na siderur-
gia de ações especiais na 
América do Norte, o grupo 

conta com outras oito uni-
dades no México, sete nos 
Estados e uma no Canadá, 
além de mais duas em solo 
brasileiro, em Minas Gerais 
e no Espírito Santo.

Segundo dados recentes 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos), aproximadamente mil 
novos postos de trabalho 
foram criados no último ano 
no ramo da siderurgia, em 
Pindamonhangaba. 

Avaliando o cenário dos 
últimos dois anos, o prefeito 
Isael Domingues (PL) desta-

cou que a cidade não teve 
prejuízo de emprego quanto 
os outros municípios da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). “A Simec produz ma-
teriais para a construção, e 
o setor de construção não 
ficou desaquecido. Essa 
é a grande vantagem, o 
mercado brasileiro absorve 
muito bem isso. Além disso, 
há uma parte que se torna 
exportação, alavancando 
ainda mais a nossa cidade. 
Não existe acaso, existe 
trabalho”, analisou.

Isael tem aval da 
Câmara em reforma 
administrativa e duas 
de novas secretarias
Pastas de Tecnologia, Inovação; e 
Mulher, Família e Direitos Humanos 
devem agilizar atendimento seletivo

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira (27), a 
nova estrutura organizacio-
nal da Prefeitura. A inten-
ção é que a administração 
consiga recursos com maior 
eficácia com as novas pastas.

A proposta passou por 
oito votos favoráveis e um 
contrário, do vereador Heri-
velto Vela (PT). Não votaram 
o presidente da Câmara, José 
Carlos Gomes - Cal (PRB) e 
Norbertinho (PP), que não 
participou da sessão devido 
a um problema de saúde.

Com a nova reforma admi-
nistrativa, seis repartições 
foram criadas nas novas 
pastas. Passam a integrar 
a secretaria de Tecnologia, 
Informação e Projeto, os 
departamentos de Sistemas 
de Informação, Infraestru-
tura e Telecomunicações e 
Administrativo e Financeiro. 
Na secretaria da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
foram criadas as subdivisões 
de Pessoa com Deficiência, 
Direitos Humanos, Mulher 

Bruna Silva
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e Família.
Logo após o projeto ter sido 

aprovado, a oposição criticou a 
medida, destacando a possibi-
lidade de aumento dos gastos 
anuais do Município em até 
R$7 milhões.

Segundo o prefeito Isael 
Domingues (PL), a criação 
da pasta de Mulher, Família 
e Direitos Humanos busca 
proteger os mais vulnerá-
veis. “Na Prefeitura a gente 
não pode acumular riqueza, 
a gente tem que pensar em 
benefícios para a sociedade. 
As pessoas têm que ganhar 
e nós temos que fazer isso 
com prazer e felicidade. (...) 
Política pública se faz com 
representatividade no Poder 
Executivo”, comentou.

Isael afirmou que os investi-
mentos são necessários para 
a proteção da vida, especial-
mente das mulheres da cida-
de, como no caso da jovem 
Juliana Fernandes, lembrado 
pelo chefe do Executivo, que 
foi assassinada a tiros pelo 
ex-namorado quando saia do 
colégio, em maio deste ano. 

Apesar da criação das novas 
pastas, os nomes dos secretá-
rios responsáveis ainda não 
foram divulgados.

Foto: Bruna Silva 

Executivos do Grupo Simec e prefeito lançam pedra fundamental; obras de ampliação da siderúrgica, estimada em US$ 300 milhões

Pindamonhangaba acom-
panha a evolução crescente 

de pequenos negócios como 
salão de beleza, escritório de 
advocacia ou contabilidade, 
ramo de alimentação, entre 
outros”, destacou.

Lorena – Assim como Pin-
damonhangaba, os números 
do Caged foram animadores 
para Lorena. O município 
administrado por Sylvio Bal-
lerini (PSDB) mantém a indús-
tria como um dos principais 
setores empregadores. De 
acordo com o levantamento 
do Caged, a cidade registrou 
3,44% na evolução, com 522 
carteiras assinadas entre 
janeiro e maio deste ano. Até 
o momento, o município tem 
levantamento superior a São 
José dos Campos, Taubaté, 
Guaratinguetá, além da pró-
pria Pindamonhangaba.
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Festa do Peão arrecada mais de uma tonelada de 
alimentos para famílias carentes de Cachoeira
Prefeitura inicia montagem dos kits de mantimentos; ação beneficia também entidades assistenciais

Arrecadada pela Prefeitura 
durante a 4ª Festa do Peão 
Boiadeiro de Cachoeira Pau-
lista, cerca de 1,5 tonelada 
de alimentos será doada em 
breve às instituições assis-
tenciais e famílias carentes 
da cidade. A iniciativa tem 
como objetivo contribuir 
com os moradores que en-
frentam dificuldades em re-
alizar suas refeições devido 
a alta nacional dos preços 
dos produtos.

Realizada entre os últimos 
dias 23 e 26 na quadra co-
berta do bairro Vila Carmen, 
a 4ª Festa do Peão Boiadeiro 
atraiu uma média diária de 
9 mil espectadores. Além de 

Lucas Barbosa
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rodeio, parque de diversões 
e barracas de comidas típi-
cas, o evento contou com as 
apresentações dos cantores 
sertanejos Luan Pereira, 
Ana Castela e das duplas 
Carreiro e Capataz, e Antony 
e Gabriel. 

Adotando a ideia do ve-
reador Rodolpho Borges, 
o Rodolpho Veterinário 
(REDE), a Prefeitura, nas 
propagandas impressas e 
virtuais da festa, solicitou 
que os frequentadores, que 
possuíssem condições finan-
ceiras, doassem um quilo de 
alimento não-perecível como 
ingresso solidário. A medida 
surtiu efeito, já que cerca 
de uma tonelada e meia de 
mantimentos foi arrecadada 
ao longo dos quatro dias do 
evento. 

Em nota oficial divulgada 
na última terça-feira (28), 
a atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito An-

tônio Carlos Mineiro (MDB), 
revelou que os alimentos 
já estão na sede do Fundo 
Social de Solidariedade. A 

primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Magali Simas, explicou 
quais serão os próximos 

passos da ação. "Com esta 
doação montaremos kits 
emergenciais que serão 
destinados às entidades 
carentes e às famílias em 
situação emergencial de vul-
nerabilidade social. A equipe 
do Fundo Social só tem a 
agradecer a essa grande ar-
recadação, nesta ação suge-
rida pelo vereador Rodolpho 
e conjunta do Governo com 
a população cachoeirense e 
visitantes solidários, que aju-
darão muito neste período 
que muitas famílias passam 
por dificuldades”. 

Sem revelar a data prevista 
de inicio da distribuição dos 
kits, a Prefeitura explicou 
que iniciará, em breve, o 
processo de cadastramento 
das famílias que serão con-
templadas com as doações.

Despensa do Fundo Social bateu novo recorde em arrecadação de alimentos e doação de cobertores

Com foco na orientação de pessoas com deficiência, 
Lorena ganha Polo de Empregabilidade Inclusiva
Unidade, que inicia atividade na próxima semana junto ao PAT, passa a fazer análise de perfil e ligação com empresas

O PEI (Polo de Emprega-
bilidade Inclusiva) foi anun-
ciado na última terça-feira 
(28), em Lorena. Vinculado 
ao programa Meu Emprego 
Inclusivo, das secretarias 
de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e De-
senvolvimento Econômico, a 
unidade inicia o atendimento 
na quinta-feira (7). 

Além de ligar vagas de 
emprego a candidatos, o 
polo terá como função a 
orientação às pessoas com 
deficiência e um acompanha-
mento, disponibilizando, por 
exemplo, cursos de qualifica-
ção profissional ao público. 

A metodologia do PEI é de-
nominada Emprego Apoiado, 
onde profissionais acom-
panham a pessoa atendida 
por até um ano. O processo 
se inicia com a busca ativa 
e passa por etapas como as 
avaliações de perfil funcional, 
interesse pessoal e escala de 
apoio. Dessa forma, é feito 
um mapeamento para apoiar 

Gabriel Mota 
Lorena

e incluir o candidato no mer-
cado de trabalho. O intuito, de 
acordo com a organização, é 
garantir o acesso, a perma-
nência e o desenvolvimento 
do profissional. 

“O desafio é mostrar para 
as próprias pessoas com 
deficiência que elas têm 
vocação e têm potencial de 
emprego” afirmou a secre-
tária de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
Aracélia Costa. 

Atualmente, segundo o 
Governo do Estado, o mu-
nicípio tem pelo menos 7,5 
mil pessoas com deficiência, 
sendo aproximadamente três 
mil em idade produtiva. No 
panorama da empregabili-
dade, de forma geral, Lorena 
apresenta dados positivos 
em 2022, acima da média do 
estado, com um saldo de 562 
vagas de janeiro até o último 
fechamento, segundo o Caged 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados). Em 
maio, foram 601 admissões 
e 468 desligamentos.

Uma das barreiras para que 
pessoas com deficiência ocu-
pem uma parcela maior des-

sas admissões no município 
é a acessibilidade, segundo a 
presidente do CMDPD (Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência). “Nós 
vamos precisar nos preocu-
par mais com acessibilidade 

para que essa pessoa tenha 
esse acesso da sua casa até 
o emprego... (essa é) preocu-
pação com as empresas que 
estão disponibilizando essas 
vagas para que se preparem 
também, garantindo o direito 

de ir e vir dessas pessoas” 
destacou o presidente do 
CMDPD, Sol Bert. 

O vice-prefeito de Lorena, 
Humberto Ballerini, repre-
sentando o Município no 
evento, afirmou que é a con-

cretização de um trabalho 
de meses: “Nós vamos ter a 
pessoa especializada no PAT 
para atender, encaminhar 
e orientar essas pessoas da 
melhor maneira possível para 
que possam ter seu emprego” 
frisou.

O PEI funcionará no Mer-
cado Municipal de Lorena, 
junto ao PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador). 
Para manter o polo, o Estado 
desembolsará R$ 350 mil por 
ano. A empresa contratada 
para a gestão, por meio de 
uma licitação, foi a ITS Brasil. 
A secretária Aracélia Costa, 
no entanto, destacou a neces-
sidade de apoio da Prefeitura 
e da secretaria municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
para o funcionamento da 
unidade.

A partir de 7 de julho have-
rá um guichê para o primeiro 
atendimento, com o levan-
tamento de perfil, e depois, 
os encaminhamentos para 
as vagas. O telefone para 
contato do PEI de Lorena é 
(13) 99141-3861, e o e-mail, 
peionline.lorena@itsbrasil.
org.br.

Representantes da administração pública durante o encontro que oficializou o Polo de Empregabilidade Inclusivo

Foto: Gabriel Mota
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Guará retoma obras da rua Doutor Martiniano, 
Mercado Municipal e inicia largo da Matriz
Trabalho tem foco no fomento do turismo; recursos do Dade e emenda parlamentar financiam melhorias

Depois de enfrentar trans-
tornos por conta da empresa 
que venceu a licitação para a 
obra do Mercado Municipal 
de Guaratinguetá, a Prefei-
tura retomou o trabalho no 
local há algumas semanas, 
agora sob tutela da Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá). 
O Município já conseguiu 
novo prazo para a entrega 
do espaço.

A antiga prestadora de ser-
viços enfrentava problemas 
para a retomada do trabalho 
em razão de repasses não 
concluídos pelo Dade (De-
partamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias), 
que custeia a obra. A região 
central conta com outras 
obras que serão retomadas 
em breve, como o largo da 
igreja Matriz de Santo Antô-
nio, a rua Doutor Martiniano 
e o Receptivo Turístico.

Da Redação 
RMVale 

Nas primeiras semanas da 
volta ao trabalho no Merca-
dão, as bancas dos permissio-
nários receberam um novo 
padrão. Os trabalhos estão 
hoje na fachada, forro e parte 
do piso definitivo. Por se tra-
tar de um prédio centenário 
da cidade, segundo o Turis-
mo, problemas estruturais 
estão sendo encontrados du-
rante o processo, o que deixa, 
até o momento, o prazo para 
finalização indefinido.

Outras obras que envolvem 
o Centro Histórico de Gua-
ratinguetá estão em anda-
mento, como a estruturação 
da rua Doutor Martiniano, 
que terá o alargamento de 
calçadas, e o largo da igreja 
Matriz de Santo Antônio que 
será ampliado.

O secretário de Turismo, 
Mário Augusto Nunes, o Ma-
rinho, lembrou que as obras 
fazem parte da fase quatro do 
projeto, que também sofreu 
atrasos pela pandemia. “Nós 
tivemos uma paralisação da 
obra na rua, onde agora foi 

O tradicional Mercadão, que há anos aguarda a conclusão das obras para seguir como centro de compras

Foto: Divulgação PMS

(12) 99148-2196

Com apoio estadual, Cruzeiro avança na 
na segunda fase da construção da ETE
Saae assina ordem de serviço com investimento superior a R$ 9 milhões para 90% de tratamento

Dando continuidade ao 
plano de viabilizar o tra-
tamento de 90% do esgoto 
produzido em Cruzeiro, o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto) assinou, na 
última quarta-feira (29), a 
ordem de serviço para cons-
trução da segunda parte da 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) Central. A nova 
fase da obra contará com 
um investimento de pouco 
mais de R$ 9 milhões.

Além do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), a 
cerimônia de anúncio da 
próxima fase de construção 
do complexo contou com as 
presenças de outras autori-
dades municipais no cantei-
ro de obras da ETE, que fica 
na região central, próximo 
ao antigo Café Solúvel, às 
margens do Rio Paraíba. 
Na ocasião, o diretor-ge-
ral do Saae, José Kleber 
Lima, explicou que a nova 
etapa do serviço será cus-
teada por um investimento 
de R$9,05 milhões, sendo 
R$8,6 milhões provenientes 
do Fehidro (Fundo Estadual 

Lucas Barbosa
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de Recursos Hídricos) e 
R$50 mil de contrapartida 
da autarquia.  

Enquanto o início da exe-
cução da nova fase da obra 
é previsto para até o fim de 
julho, a conclusão da pri-
meira parte da ETE deverá 
ocorrer até março de 2023. 
Iniciada em junho do ano 

passado, a etapa inicial de 
construção, que está em 
40% de execução, recebeu 
um investimento de R$ 12 
milhões do próprio Saae. 

Com uma área de 15 mil 
m², o complexo é aposta da 
Prefeitura e da autarquia 
para resolver a carência 
do sistema de saneamento 

básico da cidade. Atual-
mente, o município conta 
apenas com quatro ETE’s de 
pequeno porte, capazes de 
tratar somente 3% do esgoto 
produzido. Assim 97% dos 
resíduos acabam despejados 
no córrego Barrinha, um dos 
afluentes do Rio Paraíba.

Após a cerimônia de assi-

natura da ordem de serviço 
para a construção da segun-
da parte da ETE Central, o 
prefeito utilizou o Facebook 
para destacar a importância 
da ação. “É cada vez mais 
evidente que nossa cidade 
está avançando em todas 
as áreas. Hoje (quarta-feira), 
mais um dia que entra para 

história de Cruzeiro, prin-
cipalmente para gerações 
futuras, que poderão morar 
em um município que trata 
o esgoto, além de nos colo-
car com condições de bus-
car novas indústrias para 
cidade, pois isso é requisito 
básico para que possamos 
ser cada vez mais atrativos 
para novos investimentos”. 

Além de revelar que a ex-
pectativa é que a conclusão 
da ETE Central, que terá 
capacidade de tratar 12 mil 
litros de esgoto por minuto, 
ocorra até o fim do primeiro 
semestre de 2024, o diretor-
-geral do Saae afirmou que 
ela será um marco histórico. 
“Estamos mudando todo 
o conceito de saneamento 
básico da história de Cru-
zeiro. Agradeço ao prefeito 
que foi nosso parceiro nessa 
luta. Tenho certeza que esse 
sonho só foi possível pela 
parceria do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), do 
secretário de Governo do Es-
tado, Marcos Penido, e tam-
bém pelo esforço da minha 
brilhante equipe do Saae. 
Cruzeiro vai ter tratamento 
de esgoto, vai ter mais saúde 
e muito mais cuidado com o 
meio ambiente”.

Foto: Reprodução PMC

O diretor do Saae Kleber Silveira assinou junto com o prefeito Thales Gabriel ordem de serviço para inicío das obras da seguna fase da ETE

feito um reequilíbrio contra-
tual pela empresa, amparado 
legalmente pela legislação de 
licitação em vigor. A empresa 
Fernandes Rodrigues, por 

intermédio do engenhei-
ro responsável, já está em 
contato conosco e com a 
secretaria de Administração, 
e, consequentemente, com 

todos que estão envolvidos 
para que ela reassuma a obra 
após transposição dos postes 
pela EDP”, explicou.

A obra na praça Santo Antô-

nio, conhecida como largo da 
Matriz, teve início no último 
dia 23. A secretaria de Plane-
jamento trabalha no projeto 
para a revitalização com am-
pliação, que visa melhorar a 
locomoção de turistas. “Isso 
dará mais segurança e pode 
garantir outros serviços aos 
fiéis que buscarem a igreja”, 
destacou o prefeito Marcus 
Soliva (PSC).

A obra no local conta com 
o recurso de uma emenda 
parlamentar de R$ 200 mil, 
indicada pelo deputado fede-
ral Vanderlei Macris (PSDB), 
com articulação do subse-
cretário da pasta João Pita 
Canettieri. A Prefeitura de 
Guaratinguetá irá completar 
o valor da obra.

O futuro Receptivo Turísti-
co de Guaratinguetá também 
está incluso neste projeto 
de obras. O espaço será lo-
calizado ao lado do Senac, 
e contará com bolsão de 
estacionamento com foco no 
recebimento de turistas, que 
serão orientados por guias. 
“Já estamos em um processo 
documental de rescisão com 
a empresa que abandonou a 
obra, bem como a assunção 
por parte da Codesg. Quem 
passa pelo local já observa 
uma obra totalmente limpa, 
preparada para a retoma-
da. Bombas de drenagem já 
estão sendo feitas no túnel. 
A Codesg já desenvolve um 
trabalho de retomada para co-
locação definitiva das bombas 
de drenagem e dos elevadores 
que serão utilizados para a 
acessibilidade de pessoas com 
deficiência”, destacou Nunes.

A secretaria projeta a reto-
mada das obras no Receptivo 
Turístico nas próximas se-
manas, e tem a expectativa 
de inauguração no mês de 
outubro, assim como as mu-
danças na rua Doutor Mar-
tiniano e o largo da Matriz. 
Sobre os valores, por conta 
das paralisações nas obras e 
da pandemia, aconteceram 
reajustes nos custos de ma-
teriais e os contratos serão 
atualizados.
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Ligação clandestina e seus 
prejuízos para a sociedade
Águas Piquete alerta sobre os prejuízos que o “furto de água” traz ao consumidor

Todo imóvel é conectado à 
rede de saneamento básico 
para receber os serviços 
de água tratada, mas você 
sabe o que é uma liga-
ção clandestina também 
conhecida como “gato” e 
como ela pode prejudicar 
a sua vida? É considerada 
ligação irregular, quando 
uma residência tem acesso 
ao sistema de saneamento 
e não possui um registro 

Da Redação
Piquete

oficial. Assim, não recebe a 
tarifa mensal que indica o 
valor consumido. Os preju-
ízos que esta ação ocasiona 
são inúmeros, como os ris-
cos de contaminação nas 
redes públicas, poluição no 
abastecimento, podendo 
assim afetar diretamente a 
saúde da população e o meio 
ambiente.

As ligações clandesti-
nas são um dos principais 
causadores do desperdício 
do recurso hídrico. Um le-
vantamento realizado pelo 
Instituto Trata Brasil indica 

que o país perde 40,1% 
de água potável, incluin-
do vazamentos e fraudes. 
Quem pratica este tipo de 
irregularidade está sujeito 
a penalidades na justiça. 
Quando evidenciada, o 
indivíduo recebe uma no-
tificação para o pagamento 
de uma multa, podendo 
reembolsar o dinheiro pelo 
tempo que usufruiu dos 
serviços de saneamento 
ilegalmente. Além disso, o 
caso pode ser interpretado 
pelo artigo 155 do Código 
Penal, indicando crime de 
furto, causando detenção 
de até quatro anos.

O diretor da Águas Pique-
te, Mateus Banaco, chama 
atenção para o assunto. “O 
furto de água é uma prática 

criminosa, mas infelizmen-
te, muitas pessoas ignoram 
a lei e cometem irregulari-
dades no consumo, chegan-
do, inclusive, a danificar as 
tubulações. Em casos de 
identificação desse ato, é 
preciso denunciar. O sigilo 
é garantido, e você contri-
bui para o saneamento de 
seu município”, comentou 
o diretor.

A Águas Piquete, empre-
sa do grupo Iguá, realiza 
diariamente vistorias e 
fiscalizações para combater 
as ligações clandestinas, 
porém é muito importante 
a colaboração da população, 
que pode denunciar os ca-
sos suspeitos pela Central 
de Atendimento ao cliente 
0800-2020-120.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
BOLETIM DE CONVOCAÇÃO EM FORMA EDITAL 

 
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 
os trabalhadores elegíveis aos regimes de teletrabalho, híbrido e 
motoristas da empresa TEKNO S/A INDUSTRIA E COMERCIO, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária (digital), que se 
realizará no próximo dia 05 de julho de 2022, das 07h00 as 17h00, 
em convocação única, respeitando o quórum legal, para tratar de 
assuntos de relevante interesse da Categoria. 

 
José Luiz de Souza Azevedo –  

Diretor/Presidente 
 
 
 
 
 
 
  

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 
os trabalhadores elegíveis aos regimes de teletrabalho, híbrido e 
motoristas das empresas WOLVERINE/TEKNO LAMINATES AND 
COMPOSITES LTDA e ALUKROMA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
(presencial), que se realizará no próximo dia 06 de julho de 2022, às 
08h00, na sede da empresa WOLVERINE/TEKNO, no espaço da 
Recreação Tekno, na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, nº 2.905 – 
complemento km 181,2, Vila São José, na cidade de 
Guaratinguetá/SP, em convocação única, respeitando o quórum legal, 
para tratar de assuntos de relevante interesse da Categoria. 

 
José Luiz de Souza Azevedo –  

Diretor/Presidente 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 13/2022 PROC. Nº 213/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de massa asfáltica, BGS e emulsão asfáltica RR-2C que 
serão utilizados na pavimentação das vias urbanas do município e para aquisição parcelada 
de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados em vias rurais do município.
Contratada: S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.545.228/0001-55
Vencedora do Lote: 01
Valor total: R$ 2.310.000,00 (dois milhões, trezentos e dez mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N º 05– Contrato de Locação nº 55/2017 - Processo nº 4005/2017
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
LOCADOR: ESPÓLIO DE ETELVINA ROSA CAMARGO MOREIRA, representada pela 
inventariante Sra. ANITA MOREIRA DOS SANTOS
CPF: 625.128.399-20
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 55/2017, decorrente do Processo n° 4005/2017, referente a 
locação do imóvel situado na rua Gal Góes Monteiro, n° 856, Bairro da Cruz, Lorena SP, 
CEP 12606-490, onde encontra-se instalado o CRAS I, firmado em 28/06/2017, nos termos 
previstos em seu parágrafo primeiro da clausula segunda.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 28/06/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, 
no percentual de aproximadamente 10.71% (dez inteiros e setenta e um centésimos por 
cento), perfazendo o montante de R$ 1.799,28 (um mil, setecentos noventa e nove reais 
e vinte e oito centavos), observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados 
da data de assinatura do último termo aditivo.
CLÁUSULA QUARTA: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 18.599,28 (dezoito 
mil quinhentos noventa e nove reais e vinte e oito centavos) sendo certo que este valor será 
pago em 12 parcelas iguais e consecutivas no valor de R$ 1.549,94 (um mil quinhentos 
quarenta e nove reais noventa e quatro centavos).
CLAUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
CP n°. 01/2022 - Proc. nº. 94/2022

O Município de Lorena-SP torna público O RESULTADO da 3ª sessão pública para a 
Concorrência Pública nº. 01/2022, cujo o objeto é a contratação de serviços de publicidade 
prestados por intermédio de agência de propaganda, por demanda, compreendendo o 
conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação 
e supervisão da execução externa e a compra de espaços e tempos publicitários para 
distribuição das peças ou campanhas junto aos veículos de divulgação.
Sendo que as empresas obtiveram as seguintes notas perante as suas porcentagens 
de desconto:
LUME COMUNICAÇÃO EIRELI : 50 pontos
AORTA COMUNICAÇÕ E EVENTOS LTDA: 50 pontos
VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI : 45 pontos
Conforme Média de Nota total de percentual de desconto duas empresas estão empatadas 
nas notas totais, sendo elas, empresa AORTA COMUNICAÇÕ E EVENTOS LTDA e 
empresa LUME COMUNICAÇÃO EIRELI e no item 15.6. do edital diz "Em caso de empate, 
será considerada como classificada em primeiro lugar a licitante que tiver obtido a maior 
pontuação, sucessivamente, nos quesitos correspondentes aos itens 15.2.1 e 15.2.2."
Sendo assim a empresa LUME COMUNICAÇÃO EIRELI tendo a maior nota total técnica 
de 98,20, se consagrou vencedora do certame.
Fica suspenso a sessão pública para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 
8.666/93. 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
Aviso de Suspensão

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 - PROC. Nº 238/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de modernização do sistema de Iluminação 
Pública por tecnologia LED e implantação de postes inteligentes multiaplicativos e rede 
Wi-fi em diversas vias e praças no município.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
ANTONIO CARLOS MINEIRO, Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista, tendo em vista não acudirem 
interessados a licitação denominada CONVITE N° 004/2022, declara o procedimento DESERTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Processo Nº 086/2022  Convite nº 005/2022

Ref.: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS ACESSÍVEIS 
DAS PRAÇAS DA REGIÃO CENTRAL DE CACHOEIRA PAULISTA COMPREENDENDO A PRAÇA 
PRADO FILHO E A PRAÇA DOS FUNDADORES CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA, FISICO FINANCEIRO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DO EDITAL.
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento 
e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada de 01 de julho de 2022, às 11:30 horas, 
após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido o seguinte julgamento:
EMPRESAS HABILITADAS:
• DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME – EPP, CNPJ: 
03.972.250/0001-81
Tendo em vista a habilitação da empresa DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 
CONSTRUCOES LTDA, a Comissão após o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado 
o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:
• 1º COLOCADO: • DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME – EPP, 
CNPJ: 03.972.250/0001-81, com menor valor global de R$ 243.329,62 (DUZENTOS E QUARENTA 
E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTVOS);
Fica aberto o prazo recursal.
Cachoeira Paulista, 01 de julho de 2022.

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Processo Nº 087/2022  Convite nº 006/2022

Ref.: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORA DA ILUMINAÇÃO DO BAIRRO 
VILA CARMEM EM CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA, FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E DEMAIS ANEXOS 
CONSTANTES DO EDITAL.
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento 
e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada de 01 de julho de 2022, às 13:30 horas, 
após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido o seguinte julgamento:
EMPRESAS HABILITADAS:
• RT ENERGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 11.091.314/0001-63
Tendo em vista a habilitação da empresa RT ENERGIA E SERVICOS LTDA - ME, a Comissão após 
o exame das propostas apresentadas no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, 
chegou-se ao seguinte resultado classificatório:
• 1º COLOCADO: • RT ENERGIA E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ: 11.091.314/0001-63, com menor 
valor global de R$ 163.613,00 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS)
Fica aberto o prazo recursal.
Cachoeira Paulista, 01 de julho de 2022.

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Processo Nº 088/2022 Convite nº 007/2022

Ref.: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA, 
FISICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE ORÇAMENTO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO 
EDITAL.
A Comissão Municipal de Licitação, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento 
e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada de 01 de julho de 2022, às 15:30 horas, 
após exame das propostas apresentadas pelos concorrentes, foi proferido o seguinte julgamento:
EMPRESAS HABILITADAS:
• DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME, CNPJ: 
03.972.250/0001-81
Tendo em vista a habilitação da empresa DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 
CONSTRUCOES LTDA - ME, a Comissão após o exame das propostas apresentadas no pleito e 
adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório:
• 1º COLOCADO: • DINAMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - 
ME, CNPJ: 03.972.250/0001-81, com menor valor global de R$ 298.787,10 (DUZENTOS E NOVENTA 
E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)
Fica aberto o prazo recursal.
Cachoeira Paulista, 01 de julho de 2022.

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 021/2022 - Edital nº 059/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 093/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (INFANTIS 
E GERIÁTRICAS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – SANTA CASA DE MISERICÓRIDA SÃO JOSÉ, DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 19 de julho de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/
SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 
3186 6010.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 022/2022 - Edital nº 060/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 095/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de julho de 2022
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/
SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / 
(12) 3186-6010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 023/2022 - Edital nº 061/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 096/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES, FILTROS, FLUÍDOS PARA FREIO E RADIADOR COM SERVIÇOS DE TROCA 
INCLUÍDOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA PAULISTA/SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de julho de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/
SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 
3186 6010.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 024/2022 - Edital nº 062/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 097/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL E 
INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS RECOLHIDOS PELO EMPREGADOR, PARA OS QUAIS AINDA 
NÃO HOUVE A DISTRIBUIÇÃO DOS DEPÓSITOS NAS RESPECTIVAS CONTAS VINCULADAS 
DOS TRABALHADORES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 19 de julho de 2022.
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/
SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 
3186 6010.

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 SERGIO CURCIO DE ABREU JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
policial militar, estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em São Gonçalo-
RJ, no dia 10 de fevereiro de 1982, residente e domiciliado Rua Jaboticabeira, nº 30,
Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO SERGIO CURCIO DE ABREU
e LÁDIA MARIA PEREIRA DE ALCANTARA DE ABREU.
DANIELA APARECIDA DOMINGOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de fevereiro de 1993, residente e domiciliada Rua Jaboticabeira, nº 30,
Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de NILSON MARIO DOMINGOS e CLEUSA
APARECIDA ANTONIO DE SOUZA. 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, 30 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO ZAMITH, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em segurança
no trabalho, estado civ il divorciado, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de fevereiro de 1988, residente e domiciliado Rua
Francisco Ademar Fonseca, nº 170, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
CIORCIARI ZAMITH e MARIA CELESTE FERREIRA ZAMITH.
PRISCILA MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica em
segurança do trabalho, estado civil divorciada, de 36 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de abril de 1986, residente e domiciliada Rua Francisco
Ademar Fonseca, nº 170, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MOREIRA
DE SOUZA e MARIA APARECIDA DE SOUZA. 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, 01 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HENRIQUE JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
dezembro de 1983, residente e domiciliado Rua Therezinha de Jesus Nunes Prado, nº
316, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO JOSÉ DA SILVA e MILCA
SILVANA FERREIRA DA SILVA.
MARIA LUCIANA DE MOURA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 18 de junho de 1985, residente e domiciliada Rua Therezinha de Jesus Nunes
Prado, nº 316, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de LAERCIO CARDOSO e
MARIA DE FÁTIMA DE MOURA CARDOSO. 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, 01 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado civil
solteiro, de 32 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no dia 28 de abril
de 1990, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, blco 12,
apto 22, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de FERNANDO GABRIEL
DOS SANTOS e DALVA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS.
NATÁLIA ÉVELYN DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente social,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de maio de 1994, residente e domiciliada Estrada Municipal da Santa Cruz, nº 989,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ANTONIO DE MELO e LEILA DONIZETI
VICENTE DE MELO. 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, 01 de julho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME SANTIAGO FLOPAS MARTINS TEXEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão operador de transformação mecânica, estado civil solteiro, de 25 anos de
idade, nascido em Caçador-SC, no dia 10 de julho de 1996, residente e domiciliado
Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, bloco 25, apto 403, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de VILMAR MARTINS TEXEIRA e REGIANE FLOPAS
MARTINS TEXEIRA.
PATRÍCIA ERIA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de julho de 1995, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José
de Azevedo, nº 462, bloco 25, apto 403, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
ANTONIO AURÉLIO DA SILVA QUEIROZ e ISABEL CRISTINA ERIA QUEIROZ.
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, 01 de julho de 2022.
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Estado libera R$ 3 milhões 
para Santa Casa de Lorena
Recurso articulado pelo prefeito Sylvio Ballerini tenta reequilibrar 
finanças em meio à alta demanda de pacientes de outras cidades

Atendendo à uma reivindica-
ção da Prefeitura de Lorena, o 
Governo do Estado confirmou 
na última quarta-feira (29) a 
liberação de R$ 3 milhões ao 
Município para o fortalecimen-
to do setor da Saúde. Segundo 
o Executivo, o montante será 
destinado à Santa Casa, que 
enfrenta dificuldades financei-
ras diante da alta demanda de 
atendimentos de pacientes de 
outras cidades da região.  

Durante cerimônia realiza-
da no Memorial da América 
Latina, que fica na zona oeste 
de São Paulo, o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) anun-
ciou a liberação de R$ 24,3 
milhões para melhorias na área 
da Saúde de 11 cidades, sendo 
Lorena a única contemplada da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Escolhido no evento 
para representar os municípios 
beneficiados, o prefeito de 
Lorena, Sylvio Ballerini (PSDB), 
subiu ao palco para a celebra-
ção do convênio ao lado de 
Garcia e do secretário estadual 
de Saúde, Jean Gorinchteyn. 

De acordo com a atual gestão 
municipal, em breve o recurso 

Da Redação 
Aparecida 

conquistado será encaminhado 
integralmente à Santa Casa 
para o fortalecimento de seus 
serviços prestados aos usu-
ários do SUS (Sistema Único 
de Saúde). O destino da verba 
já havia sido sinalizado por 
Ballerini no último dia 10, du-
rante entrevista ao programa 
Atos no Rádio. Na ocasião, 
o prefeito revelou que havia 
recentemente solicitado a Go-
rinchteyn, durante um evento 
em São José dos Campos, um 
maior apoio financeiro à Santa 
Casa de Lorena, e que na opor-
tunidade o secretário estadual 
afirmou que encaminharia 

R$3 milhões ao Município. 
Em nota oficial, a Santa Casa 

de Lorena informou que o re-
curso será aplicado no aprimo-
ramento dos serviços de saúde 
e humanização do hospital. A 
entidade ressaltou que a unida-
de é referência de atendimento 
para diversos municípios do 
Vale Histórico e “por isso, a 
verba é imprescindível para 
manter o nível de qualidade 
e aumentar a quantidade de 
pessoas atendidas, elevando 
cada vez mais a excelência nos 
serviços prestados à população 
(trecho da nota)”. 

Em matéria publicada pelo 

Jornal Atos, no último dia 17, 
o superintendente da Santa 
Casa de Lorena, Dario Costa, 
afirmou que em busca de 
equilibrar as contas do hospital 
tem cobrado da DRS (Diretoria 
Regional de Saúde) e do Esta-
do um aumento de repasses, 
o que amenizaria o impacto 
financeiro gerado pela alta 
demanda de atendimentos de 
pacientes de outras cidades 
da região.  Na oportunidade, o 
superintendente revelou ainda 
que a Santa Casa possuía pen-
dências com sua equipe médica 
e fornecedores de insumos 
hospitalares.

Foto: Divulgação

Prefeito Sylvinho, representando cidades da região, em solenidade do Governo do Estado, 
recebe das mãos de Rodrigo Garcia ofício que libera recursos na área da saúde e convênios

Estado avança em implantação do 
Poupatempo e chega em Cachoeira
Prodesp apresenta projeto a Mineiro e visita local para sediar a unidade

Quase cinco meses após 
o Estado dar o aval para a 
implantação de um posto do 
Poupatempo em Cachoeira 
Paulista, a Prodesp (Compa-
nhia de Processamento de 
Dados do Estado de São Pau-
lo) promoveu no início desta 
semana uma visita técnica ao 
município. A expectativa do 
órgão estadual é que a unidade 
entre em funcionamento até o 
fim deste ano. 

Em nota oficial, a atual ges-
tão municipal informou que 
o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) recebeu em 
seu gabinete, na última se-
gunda-feira (27), o assessor 
e assistente administrativo 
da Prodesp, Tharso Augusto 
Santos, para uma reunião de 
apreciação do projeto téc-
nico da obra de instalação 
do Poupatempo. De acordo 
com a Prefeitura, durante o 
encontro, o representante do 
órgão estadual revelou que a 
previsão é de que o aparelho 
público seja inaugurado até o 
fim de dezembro. 

Após a reunião com o chefe 
do Executivo, Santos e sua 
equipe visitaram a Rodoviária 
Nova de Cachoeira, que fica no 
bairro Parque Primavera, local 
que abrigará o Poupatempo. 

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Nas redes sociais, Mineiro 
comemorou o saldo do en-
contro e agradeceu o apoio de 
autoridades estaduais. “Finali-
zamos a visita técnica do pro-
jeto executivo para instalação 
e operação do Poupatempo, 
que poderá ter inúmeros ser-
viços estaduais e municipais, 
melhorando a qualidade de 
vida da população. Além do 
meu grande amigo Tharso 
Santos, agradeço ao governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB), e 

ao diretor da Prodesp, Murilo 
Macedo, por esta importante 
conquista”. 

A escolha de Cachoeira para 
receber o Poupatempo foi 
anunciada por Garcia, então 
vice-governador, durante o 
cumprimento de agenda em 
diversas cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) em 
3 de fevereiro deste ano. En-
quanto a adequação do espaço 
na rodoviária de Cachoeira 

está à cargo da Prefeitura, o 
Estado investirá cerca de R$ 
160 mil aquisição de mobílias 
e equipamentos tecnológicos.

Entre os serviços que em 
breve serão oferecidos, estão 
previstos emissão da 2ª via 
da CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação), renovação de 
carteira de identidade (RG), 
disponibilização de atestado 
de antecedentes criminais e 
emissão de Carteira de Traba-
lho e Previdência Social (CTPS).

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:
WAGNER DOS SANTOS MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor de
qualidade, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de junho de 1984, residente e domiciliado Rua do Cardoso, nº 201, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO ALVES DE MORAES JUNIOR
e DALVA DOS SANTOS MORAES.
ROSE DE PAULA NUNES DE BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão analista
de crédito, estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 28 de abril de 1981, residente e domiciliada Rua do Cardoso, nº 201, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de LEVI NUNES DE BARROS e VERA
LUCIA DE PAULA. 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, 27 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON VENANCIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
de refrigeração, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de junho de 1999, residente e domiciliado Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 430, bloco 4, apto 203, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSUEL LOPES DA SILVA e ISABEL CRISTINA
VENANCIO DA SILVA.
NATÁLIE DE SOUZA JAIRO BRAGA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de setembro de 1998, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 430, bloco 4, apto 203, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
RICARDO BRAGA JUNIOR e TATIANE DE SOUZA JAIRO BRAGA. 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, 27 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
pintor, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 25 de abril de 1993, residente e domiciliado Rua Sthephano Eugênio, nº 168,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO NUNES COSTA e ANDRÉIA
MARCONDES RODRIGUES.
CAMILA DUARTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cozinha,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
janeiro de 1991, residente e domiciliada Rua José Dias Sobrinho, nº 63, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de EDISON ALVES DOS SANTOS e ISABELA SOUZA
DUARTE 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, 27 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉSIO DAVI DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de março
de 1998, residente e domiciliado Avenida Rio de Janeiro, nº 339, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filho de CÉLIO ROSA DA CRUZ e MARIA DO CARMO
CESAR CRUZ.
ANA CAROLINA NASCIMENTO AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de agosto de 2001, residente e domiciliada Rua José Malabarba, nº 220,
Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de VITOR AUGUSTO e SILVIA PATRICIA
NASCIMENTO AUGUSTO. 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, 27 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de processos, estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 31 de outubro de 1978, residente e domiciliado Rua Rita César de Campos,
nº 26, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de ANISIO DOS SANTOS e ROSA
LEITE DOS SANTOS.
MICHELE ALMEIDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado
civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de
agosto de 1979, residente e domiciliada Rua Rita César de Campos, nº 26, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO GUILHERME DOS SANTOS e MARIA
DE LOURDES DE ALMEIDA 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, 28 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK BRAGA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
abril de 1987, residente e domiciliado Rua Antonio Augusto Rodrigues, nº 408, Parque
São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO BORGES e MARIA DE FÁTIMA
BRAGA BORGES.
DAYANE CRISTINA DE SOUZA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de setembro de 1990, residente e domiciliada Rua Antonio Augusto Rodrigues, nº
408, Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ SEBASTIÃO DA
ROSA e ODILA DONIZETE DE SOUZA ROSA. 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, 29 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ACÁCIO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar técnico de
enfermagem, estado civil solteiro, de 56 anos de idade, nascido em Guarulhos-SP, no
dia 04 de janeiro de 1966, residente e domiciliado Rua Tiradentes, nº 41, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de CECILIO BARBOSA e MARIA DA GRAÇA
MONTEIRO BARBOSA.
MARCELA DE LOURDES MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de
fevereiro de 1983, residente e domiciliada Rua Tiradentes, nº 41, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO XAVIER MATOS e MARIA DA
GLORIA MATOS. 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, 29 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MOREIRA PINTO MALHEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista de aplicativo, estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Belo
Horizonte-MG, no dia 08 de dezembro de 1985, residente e domiciliado Rua Gilberto
Moraes César, nº 254, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de SÉRGIO COELHO
MALHEIROS e ANDRÉA FREITAS MOREIRA PINTO.
ADRIANA TAMY TAKIUTE, de nacionalidade brasileira, profissão servidora pública,
estado civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 12 de
abril de 1985, residente e domiciliada Rua Gilberto Moraes César, nº 254, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de TSUYOSHI TAKIUTE e NATARINA FUJIMI MINEOKA
TAKIUTE. 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, 30 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCIO ANTONIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão auditor, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 06 de julho de
1971, residente e domiciliado Rua Frei Paulino Schmitz, nº 71, Jardim Mariana,
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO OSVALDO DE SOUZA e LEONICE
TEODORO DE SOUZA.
LUCIMARA SOARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 14 de
fevereiro de 1975, residente e domiciliada Rua Frei Paulino Schmitz, nº 71, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e
ANTONIA RIBEIRO SOARES DE OLIVEIRA. 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, 30 de junho de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXSANDRO DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão estoquista,
estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 06 de setembro de 1987, residente e domiciliado Rua Sargento Elias Pereira dos
Reis, nº 126, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CASCIANO
REIS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS REIS.
JANAÍNA APARECIDA MARCOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua Oswaldo Vasques, nº
200, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO MOREIRA e ANA CRISTINA
MARCOS MOREIRA. 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, 30 de junho de 2022.

Foto: Divulgação

Prefeito Antonio Mineiro detalha projeto em visita técnica que definiu espaço e localização da unidade na cidade
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Prestação de contas reúne deputados 
e população em Pindamonhangaba
Com participação do governador do Estado, evento apresenta investimentos
por meio de verbas federais e estaduais nos últimos quatro anos

Com foco em apresentar 
à população os trabalhados 
desempenhados nos últimos 
quatro anos, Pindamonhan-
gaba recebeu, no início desta 
semana, os deputados, Marcio 
Alvino (PL), federal, e André 
do Prado (PL), estadual.

O evento, que reuniu cente-
nas de moradores e lideranças 
locais no Marinelli, discutiu os 
setores que receberam inves-
timentos federais e estaduais. 
Além dos deputados, o pre-
feito Isael Domingues (PL), o 
vice-prefeito Ricardo Piorino 
(PSL) e os vereadores Magrão 
(PL) e Regininha (PL) marca-
ram presença ao evento.

Recentemente, Alvino en-
viou à Pindamonhangaba o 
custeio de R$ 600 mil para 
a Assistência Social. A ação 
viabilizou a criação do Alber-
gue Municipal, inaugurado 
nesta semana. No local serão 
atendidas vinte pessoas, dia-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

riamente, com alimentação, 
kit higiene, banho e local 
para dormir. O parlamentar 
prometeu ainda encaminhar 
à Apae (Associação de ais e 
Amigos dos Excepcionais), 
um transporte adaptado para 
acolhimento.

Durante a reunião, o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
entrou em transmissão ao 
vivo para comentar os recen-
tes investimentos anunciados 
para a cidade. Somente pelo 
Estado foram encaminhados 
mais de R$ 240 milhões para 
recuperação e manutenção 
do pavimento asfáltico. Nesta 
quinta-feira (30), a Defesa 
Civil Municipal recebeu do 
governo estadual uma nova 
viatura para reforçar os ser-
viços locais.

“Estou feliz e de alma lavada 
de saber que temos o apoio 
da nossa gente. (...) Pindamo-
nhangaba é a décima cidade 
que mais exporta no país e 
a terceira em toda a região 
(Vale do Paraíba e Litoral 
Norte)”, enfatizou Domingues.

Foto: Bruna Silva

Prefeito Isael Domingues e o vice Ricardo Piorino reúnem público para prestação de contas e agradecimento  
aos investimentos  que ultrapassaram R$250 milhões, dos deputados Márcio Alvino e André do Prado

Potim discute saneamento da zona rural
Programa de Universalização Rural do Saneamento busca integrar ações e serviços na região

Potim recebeu a discussão da 
universalização do saneamento 
rural, nesta semana. O Puris-VP 
(Programa de Universalização 
Rural e Integração do Sane-
amento do Vale do Paraíba) 
tem como proposta reforçar a 
compreensão que os serviços 

Bruna Silva 
Potim
 

de saneamento rural afetam 
diretamente a qualidade de 
vida e proteção de ambientes 
rurais.

O programa é desenvolvido 
pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agrícola, com finan-
ciamento do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos para 
construir, no trecho paulista, 
um diagnóstico e plano de 
saneamento rural para os 39 

O governador Rodrigo Garcia fala durante assembleia com prefeitos paulistas; Estado anuncia novo pacote

municípios que compõem a 
Unidade de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do Rio 
Paraíba do Sul.

Segundo a assessoria de 
imprensa de Potim, nesta pri-
meira fase foram indicadas as 
necessidades reais das áreas 
mais afastadas da zona urba-
na. O diagnóstico feito pelos 
especialistas apontou que 
três bairros precisam passar 

por reestruturação, Fazenda 
Amarela, Soares e Água.

O levantamento está em-
basado em processos como 
captação da água (manancial, 
cacimba ou poços subterrâ-
neos) e descarte irregular do 
esgoto (fossa, área aberta ou 
diretamente no Rio Paraíba 
do Sul).

O programa busca ainda 
levantar dados e analisar in-
formações por meio de ofici-
nas participativas e visitas a 
campo. Através das oficinas 
será possível que os moradores 

apontem suas visões acerca do 
saneamento nas comunidades.

A coordenadora técnico-cien-
tífico do projeto, Karla Pereira, 
salientou que a participação 
das comunidades é essencial 
para que o investimento ade-
quado consiga chegar até as 
áreas isoladas da RMVale. 
Cidades como Pindamonhan-
gaba, Taubaté, Tremembé, 
Roseira, Aparecida e Lorena 
já receberam as oficinas par-
ticipativas. Os municípios de 
Cruzeiro, Canas e Lavrinhas 
ainda aguardam as ações.

Celebrando os 317 anos 
da emancipação político 
administrativa de Pinda-
monhangaba, a Prefei-
tura inicia na próxima 
terça-feira (5) a troca de 
alimentos por ingressos 
para os shows no Parque 
da Cidade.

A Festa de Aniversário 
da Cidade começa na pró-
xima terça-feira (7), com 
Inimigos da HP, às 22h. Na 
sexta-feira (8), é a vez de 
Maurício & Mauri animar 
o público. No sábado, dia 
9, o “Muleque de Vila”, 
Projota, apresentará os 
sucessos ao público pin-
damonhangabense.

Encerrando as come-
morações, no domingo 
(10), Detonautas fecha a 
programação.

Segundo os responsá-
veis, os ingressos serão 
trocados por um quilo de 
alimento não perecíveis, 
com exceção a sal.

A troca acontecerá a sede 
do Fundo Social de Solida-
riedade, a partir das 8h. 
Cada pessoa poderá trocar 
por até dez alimentos pelos 
bilhetes. Caso a quantidade 
de ingressos disponíveis 
não seja trocada até a data 
do show, haverá troca na 
portaria do evento.

Toda a arrecadação será 
destinada à entidade com 
foco nas famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
social.

Da Redação
Pindamonhangaba

Alimentos 
valem ingressos 
para shows
no Parque 
da Cidade
Apresentações 
marcam 
celebração 
dos 317 anos 
de Pinda


