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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-
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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
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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 

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.

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 Prefeitura 
retomou o trabalho no local 
há algumas semanas, agora 
sob tutela da Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá). O Município 
já conseguiu novo prazo para 
a entrega do espaço.

A antiga prestadora de servi-
ços enfrentava problemas para 
a retomada do trabalho em 
razão de repasses não conclu-
ídos pelo Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
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 
Antônio, a rua Doutor Marti-
niano e o Receptivo Turístico.

Nas primeiras semanas da 
volta ao trabalho no Mercadão, 
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as bancas dos permissionários 
receberam um novo padrão. 
Os trabalhos estão hoje na 
fachada, forro e parte do piso 
definitivo. Por se tratar de um 
prédio centenário da cidade, 
segundo o Turismo, problemas 
estruturais estão sendo encon-
trados durante o processo, o 
que deixa, até o momento, o 
prazo para finalização inde-
finido.

Outras obras que envolvem 
o Centro Histórico de Guara-
tinguetá estão em andamento, 
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, Má-
rio Augusto Nunes, o Marinho, 
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 feito um 
reequilíbrio contratual pela 
empresa, amparado legalmen-
te pela legislação de licitação 

O tradicional Mercadão, que há anos aguarda a conclusão das obras para seguir como centro de compras
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em vigor. A empresa Fernandes 
Rodrigues, por intermédio do 
engenheiro responsável, já está 
em contato conosco e com a 
secretaria de Administração, 
e, consequentemente, com to-

dos 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 Planeja-
mento trabalha no projeto para 
a revitalização com ampliação, 
que visa melhorar a locomoção 
de turistas. “Isso dará mais se-

gurança 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 federal 
Vanderlei Macris (PSDB), com 
articulação do subsecretário 
da pasta João Pita Canettieri. 
A Prefeitura de Guaratinguetá 
irá completar o valor da obra.

O futuro Receptivo Turístico 
de Guaratinguetá também está 
incluso neste projeto de obras. 
O espaço será localizado 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 obser-
va uma obra totalmente limpa, 
preparada para a retomada. 
Bombas de drenagem já estão 
sendo feitas no túnel. A Codesg 
já desenvolve um trabalho de 
retomada para colocação de-
finitiva das bombas de drena-
gem 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 sema-
nas, e tem a expectativa de 
inauguração no mês de outu-
bro, assim como as mudanças 
na rua Doutor Martiniano e o 
largo da Matriz. Sobre os valo-
res, por conta das paralisações 
nas obras e da pandemia, acon-
teceram reajustes nos custos de 
materiais e os contratos serão 
atualizados.
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Prestação de contas reúne deputados 
e população em Pindamonhangaba
Com participação do governador do Estado, evento apresenta investimentospor meio de 
verbas federais e estaduais nos últimos quatro anos

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

O evento, que reuniu cen-
tenas de moradores e lide-
ranças locais no Marinelli, 
discutiu os setores que 
receberam investimentos 
federais e estaduais. Além 
dos deputados, o prefeito 
Isael Domingues (PL), o 
vice-prefeito Ricardo Pio-
rino (PSL) e os vereadores 
Magrão (PL) e Regininha 
(PL) marcaram presença 
ao evento.
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Recentemente, Alvino 
enviou à Pindamonhanga-
ba o custeio de R$ 600 mil 
para a Assistência Social. A 
ação viabilizou a criação do 
Albergue Municipal, inau-
gurado nesta semana. No 
local serão atendidas vinte 
pessoas, diariamente, com 
alimentação, kit higiene, 
banho e local para dormir. 
O parlamentar prometeu 
ainda encaminhar à Apae 
(Associação de ais e Ami-
gos dos Excepcionais), um 
transporte adaptado para 
acolhimento.

Durante a reunião, o go-
vernador Rodrigo Garcia 
(PSDB) entrou em transmis-
são ao vivo para comentar 
os recentes investimentos 
anunciados para a cidade. 
Somente pelo Estado foram 
encaminhados mais de R$ 
240 milhões para recu-
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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

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 última 
segunda-feira (27), a nova 
estrutura organizacional da 
Prefeitura. A intenção é que 
a administração consiga 
recursos com maior eficácia 
com as novas pastas.

A proposta passou por 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

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 
e Família.

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.

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 in-
vestimentos são necessários 
para a proteção da vida, espe-

cialmente das mulheres da ci-
dade, 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 no-
vas pastas, os nomes dos se-
cretários responsáveis ainda 
não foram divulgados.

peração e manutenção do 
pavimento asfáltico. Nesta 
quinta-feira (30), a Defesa 
Civil Municipal recebeu 

do governo estadual uma 
nova viatura para reforçar 
os serviços locais.

“Estou feliz e de alma 

lavada de saber que temos 
o apoio da nossa gente. (...) 
Pindamonhangaba é a déci-
ma cidade que mais exporta 

no país e a terceira em toda 
a região (Vale do Paraíba 
e Litoral Norte)”, enfatizou 
Domingues.



5 DE JULHO DE 2022 3

FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 11/2022 PROC. Nº 293/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para infraestrutura – pavimentação com bloquetes, 
guias, sarjetas e calçadas da rua Carlino Luiz Dos Santos, município de Lorena/SP, a 
realizar-se às 09h30min do dia 21 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 LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 18/2022 PROC. Nº 296/2022.

O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço unitário, cujo objeto é o registro de preços para a 
aquisição de kit lanches para suprir as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, 
pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 28 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 LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 18/2022 - PROC. Nº263/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) para os funcionários da Secretaria de Serviços
Municipais, da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Trânsito pelo período de 12 (doze)
meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação 
das empresas vencedoras:
Empresa: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MÉDICO E
HOSPITALAR EIRELI EPP - CNPJ: 38.120.208/0001-17
Vencedora do lote 05 - Valor Total: R$ 8.000,00(oito mil reais)
Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - CNPJ: 08.108.696/0001-86
Vencedora dos Lotes 04,06,07,08,11 e 12 - Valor Total: R$ 96.675,93(noventa e seis mil
seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos)
Empresa: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME - CNPJ: 26.844.478/0001-91 Vencedora
dos Lotes 01,02,03 e 09 - Valor Total: R$ 86.946,98(oitenta e seis mil, novecentos e
quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 19/2022 - PROC. Nº269/2022

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 de
aparelhos de ar condicionado destinados aos Ambulatórios de Especialidades I e II 
conforme emendas parlamentares, de forma única, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
EIRELI EPP - CNPJ: 04.602.194/0002-37
Vencedora dos itens 01, 02 e 03 - Valor Total: R$ 33.972,00(trinta e três mil, novecentos e
setenta e dois reais)
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 15/2022 - PROC. Nº241/2022

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 contratação de
serviços de segurança não armada, controlador de acesso e bombeiro civil para realização
de eventos pela Secretaria de Cultura, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: CELER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 31.931.303/0001-51
Vencedora do item 02 - Valor Total: R$ 145.000,00(cento e quarenta e cinco mil reais)
Empresa: LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 45.674.931/0001-03
Vencedora do item 01 - Valor Total: R$ 47.500,00(quarenta e sete mil reais)
Empresa: ANTONELLI SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - CNPJ: 45.670.100/0001-63
Vencedora do item 03 - Valor Total: R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTE

Pregão Eletrônico nº 18/2022 – Processo nº 263/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Lote 10 do PE 18/22, Processo 
263/22 que tem por objeto a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) 
para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, da Secretaria de Saúde e da 
Secretaria de Trânsito pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista que esse lote 
a empresa participante do lote não conseguiu chegar ao valor estimado do certame.Os 
autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00 às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. 
Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO N º 08 – PP Nº 109/2019 - PROCESSO Nº 674/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 61.980.272/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 207/2019, decorrente do Processo Licitatório nº 674/2019, Pregão 
Presencial nº 109/2019, firmado em 18 de dezembro de 2019, nos termos previstos em 
sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 18 de junho de 2022, podendo ser extinto 
antecipadamente, caso a Contratante decida realizar um novo procedimento licitatório.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica o reajuste diante da não ocorrência da periodicidade 
mínima de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ R$ 7.384.023,00 
(sete milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, e vinte e três reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE

LICITAÇÃO referente ao PROC 278/22 SUP, PROC 4544/22GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do
EXTRATO acima referido, onde lê-se: “...4554/2022GPRO...”, leia-se
“...4544/2022GPRO...”. O restante permanece inalterado.

PRFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO ACORDO DE COOPERAÇÃO 01/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Associação de Cultura, 
Educação e Assistência Social Santa Marcelina, CNPJ nº 10.462.524/0003-10, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo, celebram o Acordo de Cooperação 01/2022 que tem 
como objeto a execução do Projeto Guri – Programa de Educação Musical e Inclusão 
Sociocultural para crianças e adolescentes de seis a dezoito anos incompletos, consoante 
Plano de Trabalho previsto no Processo nº 2646/2022. Data da assinatura: 1º/07/2022.

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 
oficial, assim não recebe a 

Da Redação
Piquete

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 clandestinas, 
são um dos principais cau-
sadores do desperdício do 
recurso hídrico, um levan-
tamento realizado pelo 
Instituto Trata Brasil, indica 
que o país perde 40,1% de 
água potável, incluindo va-

zamentos e fraudes. Quem 
pratica este tipo de irregu-
laridade está sujeito a pena-
lidades na justiça, quando 
evidenciada, o indivíduo 
recebe uma notificação 
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 da Lei 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 infelizmente, 

muitas pessoas ignoram a 
lei e cometem irregularida-
des no consumo, chegando, 
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 em Estabelecimentos de 
Ensino e Educação de Lorena/SP (SINTAEE- LORENA) 

– Edital – 
Faço saber, em conformidade com o Estatuto Social desta entidade, que foi registrada 
uma única chapa, que recebeu a inscrição de número um, para concorrer à eleição que 
será realizada no dia 01 de agosto de 2022, a qual está assim constituída: Diretoria 
(efetivos) – Hamilton Rosa Ferreira, Diego Amaro de Almeida, Daniely Ribeiro Gomes da 
Silva, Rodolfo Anderson Bueno de Aquino e Abraão Cesar dos Santos Francisco; Diretoria 
(suplentes) – Hailton Leite, André Luiz Moraes Ramos, Benedito Manoel de Almeida, 
Marcos Antonio da Silva Corrêa e Ricardo Bustamante; Conselho Fiscal (efetivos) – Maria 
Cristina dos Santos Pinto Bernardes, José Marcos Miné Vanzella e Douglas Rodrigues da 
Silva; Conselho Fiscal (suplentes) – Hildesson Aramis Rodrigues Pereira, Antonio Sávio da 
Silva Pinto e Paulo Cesar Pereira Flavio; Delegados Representantes junto à Federação 
(efetivos) – Hamilton Rosa Ferreira e Diego Amaro de Almeida; Delegados suplentes: 
Abraão Cesar dos Santos Francisco e Rodolfo Anderson Bueno de Aquino. 
Lorena, 05 de julho de 2022. a) 

Hamilton Rosa Ferreira
Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 020/2022 - Edital nº 048/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 079/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI’S), E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC’S), COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 18 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. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS n° 007/2022 - Edital nº 057/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 090/2022  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CEMEI 
CRECHE JAIRO GOMES RAMOS, CONFORME PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, 
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de JULHO de 2022  

HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 horas (horário de Brasília) – recebimento dos envelopes 

14:30 horas (horário de Brasília) – abertura dos envelopes 

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. 

 

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

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, Jai-
me Moncada, a escolha de 
Pindamonhangaba é estra-
tégica, uma vez que a cidade 
está no eixo Rio-São Paulo. 
A localização 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 pre-
feito Isael Domingues (PL) 

destacou que a cidade não 
teve prejuízo de emprego 
quanto os outros municí-
pios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 
“A Simec produz materiais 
para a construção, e o setor 
de construção não ficou 
desaquecido. Essa é a gran-
de 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.

Foto: Bruna Silva 

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

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

Potim recebeu a discus-
são da universalização do 
saneamento rural, nesta 
semana. O Puris-VP (Pro-
grama de Universalização 
Rural e Integração do 
Saneamento do Vale do 
Paraíba) tem como pro-
posta reforçar a compre-
ensão que os serviços de 
saneamento rural afetam 
diretamente a qualidade 
de vida e proteção de am-
bientes rurais.

O programa é desen-
volvido pela Fundação 
de Apoio à Pesquisa Agrí-
cola, com financiamento 
do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos para 
construir, no trecho pau-
lista, um diagnóstico e 
plano de saneamento rural 
para os 39 municípios que 
compõem a Unidade de Ge-
renciamento de Recursos 
Hídricos do Rio Paraíba 
do Sul.

Segundo a assessoria 
de imprensa de Potim, 
nesta primeira fase foram 
indicadas as necessida-
des reais das áreas mais 
afastadas da zona urbana. 

Bruna Silva 
Potim
 

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 (manan-
cial, cacimba ou poços sub-
terrâneos) e descarte irre-
gular do esgoto (fossa, área 
aberta ou diretamente no 
Rio Paraíba do Sul).

O programa busca ainda 
levantar dados e analisar 
informações por meio de 
oficinas participativas e 
visitas a campo. Através das 
oficinas será possível que os 
moradores apontem suas vi-
sões acerca do saneamento 
nas comunidades.

A coordenadora técnico-
-científico do projeto, Karla 
Pereira, salientou que a 
participação das comuni-
dades é essencial para que 
o investimento adequado 
consiga chegar até as áreas 
isoladas da RMVale. Cida-
des como Pindamonhan-
gaba, Taubaté, Tremembé, 
Roseira, Aparecida e Lorena 
já receberam as oficinas 
participativas. Os municí-
pios de Cruzeiro, Canas e 
Lavrinhas ainda aguardam 
as ações.


