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Cruzeiro conquista R$ 17 milhões para 
nova pavimentação de estradas rurais
Recurso estadual beneficia vias que cortam três bairros; Prefeitura conclui outros dois pontos da zona rural  

Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Cruzeiro, o 
Governo do Estado confirmou 
na última semana que libera-
rá R$ 17 milhões para a pa-
vimentação de duas estradas 
da zona rural. Beneficiando 
os moradores de três bairros, 
a iniciativa tenta facilitar o 
escoamento da produção 
agrícola e garantir mais se-
gurança aos motoristas que 
trafegam pela região. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
revelou que na última quin-
ta-feira (30) foi contemplada 
pela nona fase do programa 
estadual “Novas Vicinais”, 
que prevê a recuperação 
1.390 estradas distribuídas 
pelo território paulista. Em 
Cruzeiro, o projeto viabilizará 
melhorias nas estradas mu-
nicipais Eurico Rodrigues de 
Azevedo, que liga os bairros 
Brejetuba e Passa Vinte, e Jo-
aquim Ferreira de Carvalho, 
que interliga o Brejetuba ao 
bairro Embaú Mirim. 

Segundo o Executivo, na 

Lucas Barbosa 
Cruzeiro 

Eurico Rodrigues o serviço 
consistirá no recapeamento 
asfáltico de 3,7 quilômetros. 
Na Joaquim Ferreira a obra 
terá uma maior complexida-
de, pois além da pavimenta-

ção de pouco mais de cinco 
quilômetros, será implantado 
um sistema de drenagem 
para evitar novos alagamen-
tos no trecho. 

O prefeito Thales Gabriel 

Fonseca (PSD) comemorou a 
conquista do apoio estadual 
para a concretização das 
obras. “É com muita alegria 
que anuncio mais esse im-
portante investimento na 

Estrada Vereador Arsênio Ferreira de Carvalho, recém recapeada após apoio estadual; outras duas vias receberão serviço semelhante
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nossa tão querida zona rural. 
Esses serviços garantirão 
melhorias na infraestrutura, 
no escoamento da produção 
agrícola, no estímulo ao 
turismo rural, e claro, na 

segurança de quem utiliza 
essas estradas. Só tenho a 
agradecer ao nosso amigo e 
parceiro, governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), pela sensi-
bilidade e, claro, ao nosso 
conterrâneo e secretário de 
Governo do Estado, Marcos 
Penido”. 

As datas de início e de pre-
visão de término das obras 
deverão ser divulgadas pela 
atual gestão municipal na 
próxima semana. Em con-
trapartida, o Executivo in-
formou que foi concluído no 
fim de junho o recapeamento 
asfáltico de 8,1 quilômetros 
das estradas municipais Ve-
reador Arsênio Ferreira de 
Carvalho, que liga a rodovia 
SP-058 aos bairros Brejetuba 
e Várzea Alegre, e Prefeito 
José Manoel Ferreira de 
Carvalho, principal ponto de 
ligação entre o Brejetuba e o 
bairro Embaú Mirim.

As melhorias foram reali-
zadas através de um recurso 
estadual de R$ 9,9 milhões, 
proveniente de um convênio 
firmado entre o Município 
e o DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) em 17 
de novembro do ano passado.

Prefeitura de Guaratinguetá aumenta o 
valor da tarifa do estacionamento rotativo
Reajuste era previsto em contrato com terceirizada; cidade conta com 1.136 vagas de zonas azul e verde 

Anunciado pela Prefeitura 
no fim de maio, o reajuste 
do valor da tarifa do estacio-
namento rotativo entrou em 
vigor nesta segunda-feira 
(4) em Guaratinguetá. Alvo 
de críticas de motoristas, 
a medida eleva em 15% o 
preço do ticket da zona azul 
e em 10% o da zona verde.

Com 1.136 vagas distribu-
ídas por 58 pontos da região 
central, o sistema de esta-
cionamento rotativo teve 
sua tarifa alterada por um 
decreto municipal baixado 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSD), em 27 de maio. O ato 
estabeleceu que os motoris-
tas passem a pagar R$ 1,15 
por meia hora e R$ 2,30 
por hora de permanência 
na vaga de zona azul, sendo 
que podem seguir no local 
por no máximo duas horas. 
Até a última sexta-feira (1), 
os condutores desembolsa-
vam apenas R$ 1 por meia 

Lucas Barbosa 
Guaratinguetá 

hora e R$ 2 por uma hora. 
Nos espaços de zona ver-

de, onde os veículos podem 
ficar estacionados em áreas 
próximas a hospitais por até 
três horas, a tarifa de meia 
hora subiu de R$ 0,50 para 
R$ 0,55 e a de uma hora 
saltou de R$ 1 para R$ 1,10. 

O aumento do ticket gerou 
críticas de moradores pelas 
ruas de Guaratinguetá e nos 
principais grupos de debate 
da cidade na rede social 
Facebook. Questionada pela 
reportagem do Jornal Atos, 
a Prefeitura informou que o 
reajuste já estava previsto 
no contrato firmado em 
2019 entre o Município e 
a empresa Estacionamento 
Digital. 

Podendo ser pagas pre-
sencialmente aos monitores 
da terceirizada ou de forma 
virtual pelo aplicativo da 
Estacionamento Digital, 
as tarifas das zonas azul 
e verde são cobradas de 
segunda a sexta-feira das 
9h às 17h, e aos sábados 
das 9h às 13h.

Sistema zona azul, no Centro de Guaratinguetá, que teve reajuste implantado na última segunda-feira; taxa da zona verde também fica mais cara

Foto: Arquivo Atos
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Para agilizar atendimento, Corpo de 
Bombeiros inaugura brigada em Potim

Depois de mais de dois anos 
de tratativas com a Prefeitura 
de Potim, o Corpo de Bombei-
ros inaugurou na última sema-
na uma brigada na entrada 
da cidade. A implantação da 
unidade tem como objetivo 
agilizar o deslocamento dos 
profissionais em casos de 
incêndio e de acidentes.

Contando com as presen-
ças da prefeita Erica Soler 
(PL) e do comandante do 
Corpo de Bombeiros, coronel 
Valdir Pavão, a cerimônia de 
inauguração da 1ª Brigada 
de Bombeiro de Potim foi 
realizada na tarde da última 
quinta-feira (30). Parte do 
projeto de expansão do Corpo 
de Bombeiros pelo estado, a 

Lucas Barbosa 
Potim 

instalação da unidade atende 
a um antigo pedido das famí-
lias de Potim, que até então 
dependiam do atendimento 
dos profissionais da base de 
Aparecida.

De propriedade municipal 
e localizado na entrada da 
cidade, o prédio que passou 
abrigar a corporação, fica 
na rua Luiz Dominiciano 
de Castro, nº 25, no Centro. 
Segundo a Prefeitura, a obra 
de adequação do imóvel, que 
não teve seu valor divulgado, 
foi custeada pelo Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida.

Para a chefe do Executivo, 
a parceria entre o Município, 
Santuário e órgãos estadu-
ais foi determinante para a 
viabilização da implantação 
equipamento público. “Está-

Implantação contou com parceria entre a Prefeitura e o Santuário de Aparecida
Foto: xxxx

Prefeita Erica Soler reúne autoridades militares e representante do Santuário em cerimônia de inauguração

vamos há mais de dois anos 
conversando com o Corpo 
de Bombeiro e a Defesa Civil 
em busca de conseguir a ins-
talação dessa brigada. Essa 
conquista é fruto da união de 
forças da Prefeitura, Santuá-
rio Nacional, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros. Agora, 
a população de Potim será 
atendida pelos bombeiros com 
ainda mais eficiência e dispo-
nibilidade”, destacou Erica. 

De acordo com a Prefeitura, 
a brigada fica aberta para 
atendimento ao público de 
segunda à sexta-feira, das 7h 
às 18h. Com o efetivo fixo de 
um bombeiro e de um coorde-
nador de Defesa Civil, a equipe 
em breve deverá receber o 
reforço de diversos bombeiros 
comunitários, que estão em 
processo de capacitação.

Radares em Pindamonhangaba devem entrar 
em funcionamento no próximo dia 15 
Em testes com Inmetro, redutores viram aposta para reduzir índices de acidentes e gerar maior segurança no trânsito

Pindamonhangaba espera 
iniciar, no próximo dia 15, 
a fiscalização eletrônica por 
meio de radares. Ao menos 
oito pontos do município rece-
berão o controle de velocidade 
entre 40km/h e 50km/h. A 
medida visa evitar acidentes 
no trânsito.

De acordo com o departa-
mento de Trânsito, os equipa-
mentos são testados e certifica-
dos junto ao Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia). A partir da 
próxima semana, eles entrarão 
oficialmente em funcionabilida-

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

de. Conforme os responsáveis, 
os estudos para a determinação 
de velocidade de cada trecho, 
assim como a sinalização dos 
espaços, já foram finalizados.

Segundo dados divulgados 
pela Prefeitura, a cidade conta 
com mais de cem mil veículos 
que circulam em mais de 1,7 
mil ruas e avenidas, com mais 
de sessenta quilômetros de 
ciclovia ou ciclofaixas. A se-
cretaria de Segurança Pública 
apontou que com a elevação da 
urbanização, houve aumento 
de conflitos em várias áreas. 
“Para preservar vidas, o Muni-
cípio avalia a necessidade de 
implantar radares para discipli-
nar a velocidade em espaços de 
maior incidência de acidentes”, 

justificou o responsável pela 
pasta, Fabrício Pereira.

Somente no Anel Viário, 
um dos pontos mais críticos 
avaliados pela administração, 
quatro trechos receberão ra-
dares. Um dos equipamentos 
será de trinta quilômetros por 
hora, para atender aos critérios 
de cuidados junto a um condo-
mínio que está próximo à via.

Outros locais, como a aveni-
da José Adhemar César Ribeiro, 
em Moreira César, rua Dr. Fon-
tes Junior, no Alto Cardoso, rua 
Alcides Ramos Nogueira, em 
frente ao Shopping Pátio Pinda, 
e a rua Suíça, no Carangola, 
terão limites de velocidade que 
variam entre quarenta e cin-
quenta quilômetros por hora.Radares passam por período de testes com Inmetro, para retomada de sistema prevista para o dia 15 

Foto: Divulgação PMP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PREFEITURA DE LORENA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 284/2022-SUP; 
4655/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste no emplacamento de veículo para atender as necessidades da Secretária de 
Educação.
CONTRATADA: IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
CNPJ/MF Nº: 04.087.070/0001-80
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 266/2022SUP; 
4015/2022GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de manutenção das 11 câmaras frias das salas de 
vacina das Unidades de Saúde.
CONTRATADA: LINEMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA ME – CNPJ Nº. 08.407.651/0001-02
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 84/22 - PROCESSO 290/22 SUP – 3921/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia para Manutenção e 
Reforma da Associação da Terceira Idade.
CONTRATADA: MARCIO FERNANDES DA SILVA ROSA7495317892
CNPJ: 15.389.636/0001-44
VALOR TOTAL: R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais) vigência de 03 (três) 
meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 266/2022 SUP – 4015/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de manutenção das 11 câmaras frias das salas de 
vacina das Unidades de Saúde.
CONTRATADA: LINEMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES - CNPJ nº 08.407.651/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 6.195,00 (seis mil cento e noventa e cinco reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 14/2022 - PROC. Nº 242/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para a aquisição de materiais hospitalares para atender aos 
mandados judiciais, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.569.029/0001-
38 -VENCEDORA DOS ITENS:05,06-VALOR TOTAL: R$ 121.240,80(cento vinte e um 
mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) -.DATA DE ASSINATURA: 07/07/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA – CNPJ: 04.063.331/0001-21 – VENCEDORA 
DOS ITENS: 01,07,09 – VALOR TOTAL: R$ 75.120,00 (setenta e cinco mil cento e vinte 
reais) - DATA DE ASSINATURA: 07/07/22

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO – PP Nº 14/2022 - PROC. Nº 214/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para a aquisição de fraldas geriátricas para a Secretaria 
Municipal de Saúde pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 30.084.600/0001-46 -VENCEDORA 
DOS ITENS:04,06-VALOR TOTAL: R$ 214.800,00(duzentos e catorze mil e oitocentos 
reais) -.DATA DE ASSINATURA: 07/07/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA 
CNPJ: 04.063.331/0001-21 – VENCEDORA DO ITEM: 
02 – VALOR TOTAL: R$ 54.375,00(cinquenta e quatro mil trezentos setenta e cinco reais) 
- DATA DE ASSINATURA: 07/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N º 02 – TP Nº 03/2021 - PROCESSO Nº 216/21

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.545.228/0001-55
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de 
vigência do Contrato nº 38/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 216/2021, Tomada 
de Preços nº 03/2021, firmado em 24 de agosto de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir do dia 24 de junho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 24/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°03- PROC LIC 281/2020 – 5292/2022GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato de Termo 
Aditivo do processo acima referido, onde lê-se: “ 2744/20GPRO”, leia-se “5292/22GPRO.O 
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 287/2022-SUP; 
2743/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de Ecobags para Oficina de educação ambiental do Projeto FEHIDRO 
– nascentes do Taboão.
CONTRATADA: SACOLA ECOLOGICA MARI CONFECÇÃO LTDA
CNPJ/MF Nº: 43.959.468/0001-10
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 294/2022-SUP; 
3837/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de capacetes para ciclismo, para atender as necessidades da 
Secretária de Segurança.
CONTRATADA: LECIERI GOMES DA SILVA ME - CNPJ/MF Nº: 08.184.615/0001-27
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 290/2022-SUP; 
3921/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso I, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada da engenharia para manutenção e 
reforma da Associação da Terceira Idade.
CONTRATADA: MARCIO FERNANDES DA SILVA - CNPJ/MF Nº: 15.389.636/0001-44
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 281/2022-SUP; 
4000/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de renovação do certificado digital tipo e-CNPJ A1, para atender 
as necessidades da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - CNPJ/MF Nº: 14.121.957/0001-09
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 282/2022-SUP; 
4001/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de certificado digital tipo e-CPF A1, para atender as necessidades 
da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - CNPJ/MF Nº: 14.121.957/0001-09
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 274/2022-SUP; 
4218/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de aparelho modelo switch para atender as necessidades do 
Anexo Fiscal.
CONTRATADA: WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA 
CNPJ/MF Nº: 41.952.080/0001-62
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 280/2022-SUP; 
4239/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de capacetes para motociclista para atender as necessidades da 
Secretária de Trânsito.
CONTRATADA: AVALON MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ/MF Nº: 11.684.296/0001-23
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022.
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Um mês e 14 dias depois 
de um crime que chocou Pin-
damonhangaba, um jovem 
de 18 anos foi internado pela 
Justiça na Fundação Casa, no 
último fim de semana, pelo 
assassinato da ex-namorada. 
A vítima foi morta no fim de 
maio.

Da Redação 
Pindamonhangaba 

Jovem é internado na Fundação Casa por 
matar ex-namorada em Pindamonhangaba

Em depoimento, o infrator 
revelou que matou Juliana 
Fernandes Cândido, que ti-
nha 19 anos, por não aceitar 
o fim do relacionamento. 
Proferida na sexta-feira, dia 
1, a decisão judicial estabele-
ceu que o rapaz poderá ficar 
até três anos internado na 
instituição por ato infracio-
nal análogo ao feminicídio.

O sentenciado confessou 
Momento em que Juliana foi morta; acusado vai para Fundação Casa

Foto: Divulgação PMP

Com expectativa de 120 mil pessoas, 
Piquete inicia Expoterra e Festa do Peão
Luan Santana abre a programação de shows e cidade vive expectativa de movimentação econômica 

Programação com grandes nomes do sertanejo é aposta da organização do evento para retorno do público no Piquetão

Foto: Reprodução

Prejudicada por dois anos 
devido a pandemia de Co-
vid-19, a tradicional Festa 
do Peão de Piquete tem a 
volta marcada para hoje. Com 
grandes nomes da música 
sertaneja, o evento, batizado 
como Expoterra Piquetão, é 
o primeiro grande evento na 
gestão do prefeito Rômulo 
Kazimierz, o Rominho (PSDB).

Quem abre a programação 
de shows é o cantor Luan San-
tana. Na sexta-feira (8), Lucas 
Lucco comanda as atrações. 
No sábado (9), a dupla Gian e 
Giovani é o destaque, e para 
fechar, no domingo (10), Isra-
el e Rodolffo sobem ao palco 
da 29ª edição da festa.

Segundo a Prefeitura, a 
expectativa de público é de 
trinta mil pessoas por noite, 
durante os quatro dias de 
evento. A entrada requer 
um quilo de alimento não 

Gabriel Mota
Piquete

perecível. O Município espera 
arrecadar  120 toneladas de 
itens do gênero. 

A movimentação econômica 
também é o foco da gestão 
municipal. “Se a gente fizer 

uma estimativa de pessoas 
gastando no mínimo R$ 50 
por noite, imagina a quanti-
dade de dinheiro que a gente 
vai conseguir movimentar” 
afirmou o prefeito. 

O chefe do Executivo frisou 
que a estrutura é uma das 
preocupações da organiza-
ção, principalmente quanto 
apraça de alimentação e as 
barracas. “Finalizamos a lici-

tação das barracas da Festa do 
Peão, foi um sucesso! Quase 
80% das barracas vendidas, 
tudo dentro da transparên-
cia”, completou Rominho. 

Na primeira quinzena de 

junho, a possibilidade de 
cancelamento da festa em 
virtude do avanço nos núme-
ros da pandemia foi discutida, 
levando em conta a expec-
tativa de grande circulação 
de pessoas no município. 
Após confirmar o evento, a 
Prefeitura destacou que fará 
um maior controle do acesso 
para evitar que normas sejam 
desrespeitadas. 

Como de costume, será re-
alizado no Recinto de Festas 
Miguel Purcino, no Centro 
da cidade. A abertura dos 
portões está prevista para às 
18h, e o início do rodeio às 
19h. As principais atrações 
devem subir ao palco a 0h.

Nos meios de comunicação 
oficiais da Prefeitura foi divul-
gada uma lista de orientações. 
Há informações sobre ves-
timentas e itens permitidos, 
ressaltando que a festa não 
conta com guarda-volumes, 
podendo implicar na perda 
do que for confiscado pela 
equipe de segurança.

à Justiça ser o assassino de 
Juliana, executada a tiros em 
20 de maio na saída do Colé-
gio Tableau, no bairro Maria 
Áurea, ao lado do carro do 
pai, que a aguardava.

Apesar de ter 18 anos, o 
ex-namorado foi julgado 
como menor de idade, pois 
cometeu o crime cinco dias 
antes de completar a maio-
ridade.


