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COMPRA CERTA
New Creta 

Marcus Soliva e Rede 
VOA definem voo 
inaugural em Guará
Evento com lideranças do Vale da Fé e Vale Histórico conta com 
secretário do Estado, Vinícius Lummertz; primeira decolagem em outubro 

Em mais um passo no pro-
cesso de implantação do ae-
roporto comercial de Guara-
tinguetá, o prefeito Marcus 
Soliva (PSC), a empresa VOA, 
Governo do Estado e lideran-
ças da região, se reuniram, 
na quinta-feira (8), no Espaço Pág.  3

Multiuso, para a definição do 
voo inaugural e de demandas 
em relação ao turismo no 
Vale da Fé e Vale Histórico. 
Além de representantes dos 
municípios, o encontro contou 
com a presença do secretário 
de Turismo do Estado, Vinícius 

Lummertz, do superinten-
dente do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), 
Edson Caram, do presidente 
da Rede Voa, Marcel Moure e 
de lideranças religiosas, como 
o reitor do Santuário de Frei 
Galvão, Diego Melo. O encon-

tro em Guaratinguetá definiu 
a data para o voo inaugural do 
aeroporto Edu Chaves. O voo 
está marcado para o dia 25 de 
outubro, quando é celebrado 
Frei Galvão, o primeiro santo 
católico brasileiro.

Ofertas em estabelecimento no centro, durante Pinda Fest Show

Foto: Bruna Silva

Soliva, durante reunião para definir primeiro voo em Guaratinguerá

Foto: Reprodução

Thales entrega 749 escrituras 
pelo Programa Cidade Legal

A Prefeitura de Cruzeiro 
entrega, nos próximos dias, 
as escrituras para mais de 
setecentas famílias incluídas 
no Programa Cidade Legal 
do Governo do Estado. Serão 
139 moradores dos núcleos 
habitacionais Pedro Inácio, 
localizado no bairro do Pon-
tilhão, e 610 pessoas do Bela 
Vista, no bairro do Itagaçaba.

Já foram concluídas várias 

etapas do programa e os do-
cumentos já enviados para o 
cartório para certificação das 
matrículas. Segundo o secretá-
rio de Desenvolvimento Urba-
no e Rural, Mário Notarangelli, 
a Prefeitura está aguardando 
as matrículas. “São 749 escri-
turas e estamos esperando a 
entrega por parte do cartório 
de registro”.

Pág.  3

Cruzeiro implanta pátio para 
abrigar veículos apreendidos

A Prefeitura de Cruzeiro 
instalou na segunda-feira 
(5) um pátio para o depósito 
de veículos apreendidos na 
cidade e em outros pontos 
da região. Com o espaço 
disponível, o Executivo pre-
tende intensificar as ações de 
fiscalização e de recolhimento 
de automóveis abandonados.  

De acordo com a secre-
taria de Segurança Pública 
e Trânsito, o Pátio Munici-

pal foi instalado em uma 
parte do antigo prédio da 
CCC (Companhia Comércio 
e Construções), que fica na 
rua Engenheiro Antônio 
Penido, na região central. O 
novo espaço público possui 
capacidade para armazenar 
até 620 automóveis, sendo 
quatrocentos carros, duzen-
tas motocicletas e vinte utili-
tários (caminhões e ônibus). 
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Com foco na 
economia, 1º 
Pinda Fest Show 
exalta comércio

Com foco em alavancar 
as vendas do comércio, a 
Acip (Associação Comer-
cial e Industrial) promove 
até hoje, a primeira edição 
do “Pinda Fest Show”. O 
movimento busca puxar as 
vendas na recuperação do 
setor após o pior momento 
da crise da pandemia de 
Covid-19. A idealização é 
da Acip, em parceria com 
a secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co. Durante os dois dias de 
ofertas, os estabelecimen-
tos promoverão um festi-
val de preços baixos com 
ofertas significativas de 
produtos e serviços, como 
uma “Black Friday”, para 
movimentar a economia 
no município.

Pág.  8 Crianças brincam em pista que espera pelo evento de entrega
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Pista de Skate 
da Cecap será 
inaugurada
na quarta-feira

A secretaria de Esporte e 
Lazer de Lorena prepara a 
inauguração de uma pista de 
skate no Cecap, para a próxima 
quarta-feira (14). A estrutura, 
instalada na praça José de 
Arimathéia Rangel, teve um 
investimento de R$ 207.976 
entre verba estadual e munici-
pal. O espaço conta uma pista 
de street pré-montada, obtida 
com recursos do governo 
do Estado de São Paulo, no 
valor de R$198.923,08 e a 
contrapartida da Prefeitura, 
de R$9.053,24, referente à 
construção da base para a ins-
talação do equipamento. 
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Piquete entrega 
seis carros zero 
km para saúde 
municipal

A Prefeitura de Piquete 
entregou seis carros zero 
quilômetro para a rede 
municipal de Saúde, na 
quinta-feira (8). O prefeito 
Rômulo Kazimierz Lus-
zczynsk (PSDB) ressaltou 
que os veículos vão auxiliar 
na recuperação dos pacien-
tes do SUS que fazem tra-
tamento fora do domicílio 
e reforçar o atendimento 
básico. Dois veículos foram 
destinados aos postos de 
saúde e quatro veículos 
para o setor de transporte 
de pacientes de Piquete.
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Padrasto é preso 
pelo estupro de 
criança de 11 
anos em Lorena

A Polícia Militar pren-
deu na quinta-feira (8) um 
homem de 42 anos pelo 
estupro da própria entea-
da, de apenas 11 anos, em 
Lorena. De acordo com as 
investigações, ele estaria 
abusando da menina há 
anos. A prisão do pedófilo 
A.L.D.O.S. ocorreu em sua 
casa no bairro Vila Nunes. 
O trabalho de apuração da 
Polícia Civil descobriu que 
a criança, desde os seus três 
anos, seria vítima de violência 
sexual pelo padrasto.
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DPU faz mutirão 
gratuito em 
Silveira e Lorena
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Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Silveiras, a 
DPU (Defensoria Pública da 
União) promoverá na próxi-
ma semana um mutirão de 
assistência jurídica gratuita 
à população carente da ci-
dade. Os técnicos do órgão 
tirarão dúvidas e auxiliarão 
os moradores a terem acesso 
a benefícios previdenciários 
ou assistenciais.

Lorena aprova 
Lei de Proteção 
à Saúde Bucal 
de autistas

A Câmara de Lorena 
aprovou na última sessão 
o projeto do vereador Mar-
celinho Alvarenga (PSD) 
que cria a Lei de Proteção 
à Saúde Bucal da Pessoa 
com TEA (Transtorno do 
Espectro Autista). O projeto 
será enviado à Prefeitura e 
aguarda sanção do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB).
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Caraguá abre 
seletivo com 
duzentas vagas
na Educação

A Prefeitura de Caraguata-
tuba abriu, na última semana, 
um processo seletivo com 243 
vagas para cargos de nível 
médio e superior. As opor-
tunidades são para agente 
de apoio escolar, assistente 
social, fonoaudiólogo e tera-
peuta ocupacional. 
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INDEPENDÊNCIA OU CAOS!
Na mitologia grega Caos é o pri-
meiro deus importante a surgir no 
universo.
Caos, a mais velha das formas de 
consciência divina.
O poeta Ovídio foi o primeiro a atri-
buir a noção de desordem e confu-
são à divindade de Caos.
Caos parece ser uma força destrui-
dora da matéria viva, que gera a 
cisão, rachadura ou ainda separação.
O 7 de setembro sempre aguardado 
como uma festa, roupa branca, fitas 
“verde amarelo”, desfiles, as fanfar-
ras que se preparam para o espetácu-
lo público onde não só representam 
as suas instituições educacionais, 
mas o orgulho de ser a melhor ban-
da, o povo nas ruas.
A festa da democracia transformada 
em um espetáculo político, medo, 
incertezas, uma remissão ao pen-
samento dos filósofos gregos ao 
explicar o caos.
O 7 de setembro deste ano não teve 
o brilho das lembranças juvenis, 
da esperança e da crença, um país 
onde a desigualdade e a pobreza nos 
abatem.

Este é o verdadeiro desfile que a 
sociedade está assistindo!
A herança histórica, cultural e gené-
tica da nossa formação, como o país 
da desigualdade e pobreza, fruto de 
“instituições extrativas”.
Uma pequena elite economicamente 
poderosa gera distorções nas leis e 
regras sociais que fragilizam a segu-
rança jurídica, o direito de proprie-
dade, a criação de novas empresas, 
o acesso a serviços públicos que 
ofereçam igualdade de oportunidade 
como a educação.
Esta elite sustenta instituições que 
são desenvolvidas para extrair a 
riqueza da maior parte da sociedade.
A falta de acesso à educação não 
desenvolve pessoas e consequente-
mente a baixa competência inibe a 
inovação.
A recomendação de bom senso 
aos governantes de plantão: países 
tecnologicamente atrasados, como 
o nosso, podem acelerar seu cres-
cimento copiando as inovações já 
existentes.
No ano dos seus 200 anos de inde-
pendência política, econômica, é 
fácil identificar que o país paga altos 
salários aos funcionários públicos, 
trata a aposentadoria pública de 
forma diferenciada da iniciativa 
privada, proteção comercial com 
taxas alfandegárias protetoras a 
determinados setores da economia, 
subsídios tributários e creditícios 
aos empresários eleitos pela incom-
petência empresarial e a educação 

precária com baixos níveis de 
aprendizagem quando comparados a 
outros países.
Para tanto, é necessário dar ênfase 
ao ensino básico, que cria uma força 
de trabalho capaz de entender e ope-
rar inovações, bem como a forma-
ção gerencial apta a captar e adotar 
novas tecnologias.
A literatura econômica nos mostra 
que sociedades que nascem desi-
guais tendem a permanecer desi-
guais ao longo dos séculos, porque 
as atividades extrativas e a desigual-
dade se autoalimentam.
O país precisa eliminar, urgentemen-
te, o fanatismo que nada mais é a 
falta de reconhecimento do valor e 
da virtude do outro em um diálogo.
Impossível acreditar que em um 
regime democrático o fanatismo ra-
dical é incentivado e nos levará em 
restrições de liberdade e garantias.
A história nos dá inúmeros exemplos 
desta conduta!
O urgente desenvolvimento social 
combatendo os males como a pobre-
za, a fome, o racismo, a corrupção, 
o corporativismo (extrativistas), a 
desinformação.

Vivemos atualmente uma crise civi-
lizatória!
Os pobres têm pressa.
É preciso reduzir a pobreza e am-
pliar as formas de ascensão social 
dos mais pobres com programas 
sociais sérios, definitivos, e não na 
forma de auxílio emergencial.
É urgente a maximização das polí-
ticas sociais sérias com a medição 
periódica de seus resultados onde a 
ascensão social seja comprovada e 
constatada.
Políticas públicas eficientes que per-
mitam identificar as famílias mais 
necessitadas, políticas inclusivas 
como o trabalhador informal total-
mente desassistido e que efetiva-
mente reduzem a pobreza.
No 200º aniversário de nossa in-
dependência que deveria ser uma 
festa cívica contra o absolutismo 
do passado e a favor da liberdade, 
da democracia, a data coincide com 
o embate entre os poderes, a insis-
tência do presidente em colocar em 
dúvida o processo de apuração de 
votos e incitação da população con-
tra o Supremo Tribunal Federal.
No aniversário de 150 anos, em 
1972, em plena ditadura a figura 
construída de Dom Pedro I como um 
personagem militar.
O Brasil mereceria a comemoração 
da sua independência em um mo-
mento de esperança.
Quem sabe a comemoração dos 250 
anos será em um regime de demo-
cracia!

   
Vivemos atualmente uma crise 

civilizatória!

“A política é a 
única paixão sem 

grandeza, a única capaz 
de imbecilizar o homem”

Nelson Rodrigues, jornalista 

Política a conta-gotas...
Time que está ganhando...

Com a boa fase de crescimento 
de Pindamonhangaba devido aos 
ótimos indicadores em todos os 
setores da administração, com a 
atração de novos investimentos e 
condições para implantação de ações 

que melhoram a qualidade de vida 
da população, eleitores conscientes 
não têm dúvida que esse avanço é 
protagonizado pela parceria entre 
prefeito Isael Domingues e vice 
Ricardo Piorino, que deverá se 
estender a partir de 2025. Dr. Isael 
fala de duas importantes áreas como 
ações concentradas do seu plano de 
governo até 2024, que inclui zerar 
o déficit de creches e a implantação 
de novas unidades de saúde. E, 
conjugado com outros setores, a 
realidade cada vez mais próxima do 
orçamento público ultrapassar R$ 1 
bilhão. Isso é antídoto eficaz contra 
concorrência eleitoral...

Projeto aquário 
Talvez para mais proteção dos 

vereadores, principalmente do Ma-
grão, que na penúltima sessão foi 
alvo de críticas de alguns eleitores, 
a Câmara de Pindamonhangaba de-
cidiu instalar uma parede de vidro 
separando o plenário da assistência. 
A ideia de isolar os parlamentares 
não pegou bem na opinião de mui-
tos do mercado político, uma vez 
que a Casa do Povo já possui uma 
estrutura restritiva à presença de po-
pulares, com barreiras e seguranças 
que dificultam o acesso até para as 
arquibancadas.

E por falar em...
...Magrão, parece que a denún-

cia mal explicada, ou melhor, nada 
explicada, de suspeita de propina 
envolvendo a gestão do Pronto 
Socorro, inviabilizou de vez sua pre-
tenção de voltar a presidir à Câmara 
de Pindamonhangaba. Pelo que se 
ouviu nos corredores do Legislati-
vo, todo cuidado é pouco para não 
respingar rejeição em quem votar 
no boy...

Princípio de incêndio 
Comenta-se em Cruzeiro que 

quatro vereadores 'quase botaram 
fogo no parquinho' na sessão de 
Câmara que antecedeu o feriado. 
Em pauta, um 
remanejamento 
de verbas a pe-
dido do Execu-
tivo, destinada a 
salvar a folha de 
pagamento dos 
servidores deste 
mês. Na con-
tramão, Diego 
Miranda, Higmar, Fafá e Leprechal 
endurecendo o jogo para inviabilizar 
o projeto – reclamando que a retalia-
ção seria pela dificuldade de atendi-
mento que estavam enfrentando no 
gabinete do prefeito. Para alegria 
geral do funcionalismo municipal, 
a liderança de Thales Gabriel con-
seguiu reverter de Leprechal.

Não convidem para...
...a mesma picanha – os vereado-

res Paulo Felipe (líder do prefeito) e 
Diego Miranda (hora oposição, hora 
oportunista), principalmente após as 
considerações na votação do projeto 
do prefeito, na sessão de Câmara de 
Cruzeiro da última segunda-feira...

Campanha antecipada
Rola pelas esquinas de Lorena 

que não somente os dois candidatos 
a federal, Daniel Munduruku e Co-

Isael Domingues e Ricardo Piorino

Em nome da emergência

O ex-prefeito de Caraguá, Antonio Carlos, e o prefeito Sylvio Ballerini 
foram os convidados especiais da gestão da Santa Casa de Lorena, na última 
segunda-feira, para debaterem meios de ampliar o atendimento de especialidades 
e potencializar a captação de recursos para entidade hospitalar. Antonio Carlos 
foi o grande recordista em destinação de emendas parlamentares ao hospital 
no período em que esteve deputado estadual, e Sylvinho tem sido o elo entre a 
Santa Casa e o Governo do Estado.

Prefeito Sylvio Ballerini e Antonio Carlos falam sobre a saúde financeira e avanços de 
especialidades na Santa Casa de Lorena

ronel Quintino, já estão trabalhando 
seus nomes para as municipais de 
2024. Ah! O Bosco Automóveis 
também, só que para vereador.

Justiça Eleitoral
E por falar em Quintino, parece 

que ele perdeu a mão na carreata 
da última quarta, em Lorena, em 
comemoração à Independência. 
Vários participantes repudiaram 
seu oportunismo, ao pegar um mi-
crofone na Praça Arnolfo Azevedo 
para fazer sua campanha eleitoral, 
como se a manifestação popular 
tivesse ocorrido por conta dele. 
Ah! Disseram ainda que bastou ele 
começar o discurso de campanha, 
a praça esvaziou. Mesmo assim, 
parece que formularam denúncia na 
Justiça Eleitoral.

Queda de braços
O engajamento de alguns verea-

dores na campanha de vários candi-
datos a deputado, neste pleito de 2 
de outubro, também está sendo visto 
como 'musculatura eleitoral' para 
formação de grupos e candidaturas 
municipais. Por exemplo, Maurinho 
Fradique & Cia esperam a votação 
de Carlos Sampaio como termôme-
tro até para tentar ser vice; já Fabio 
Longuinho, com mais certeza, terá 
os votos de Fernando Marangoni 
creditados ao seu grupo de apoio. 
Elcinho será medido pelos votos de 
Caio França e 'os Vaguinhos', pela 
grana que que o Costa Neto está in-
jetando no mercado eleitoral de Lo-
rena. E ainda, Galão Aquino – leia-se 
grupo dos Marcondes somando 
apoio a Alex Manente e no oposto, 
Bruno Camargo que segue preocupa-
díssimo com a concorrência que seu 
federal enfrenta na cidade...

Longe & perto
A necessidade de uma gestão 

mais dinâmica na Codesg – Com-
panhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá, levou o prefeito 
Marcus Soliva a delegar a presi-
dência da autarquia da Prefeitura ao 
seu segundo 'coringa' da adminis-
tração, João Vaz. A repercussão no 
mercado político dividiu opiniões: 
um percentual enxergando a nova 
tarefa de Vaz como uma prova de 
fogo – capaz de validar seu nome 
de vez para indicação a sucessão. E 
um outro segmento achando que foi 
mais uma estratégia inteligente do 
Soliva, em distanciar o 'secretário 
coringa ' de sua aba.

Chocando granada
A polêmica entre o Aeroclube, 

VOA SE e a Prefeitura de Gua-
ratinguetá parece que está longe 
de um final feliz. A diretoria do 
Clube afirma que tem posse há 68 
anos, o estafe do prefeito diz que 
o Estado absorveu toda a área e os 
empresários da nova concessionária 
declararam que compraram o espaço 
de 'porteira fechada'. Segundo os 
cientistas da Praça, alguém das três 

partes está 'chocando uma granada', 
que logo vai explodir...

Lei de Murphy
Se o que está ruim ainda pode 

piorar, a vereadora Thálitha Barbosa 
do PT experimentou essa realida-
de na terça-feira, quando levou a 
militância petista da região para 
fazer barraco na Câmara de Cacho-
eira. Ela, que já estava na mira dos 
quatro mosqueteiros da motolândia 
– Max, Nenê, Brejão e o quinta 
coluna – pelo BO de sua assessoria 
ser flagrada fazendo campanha na 
praça na hora do trabalho, agora 
viu que a maionese desandou. A 
sessão terminou com abertura de 
uma investigação que pode custar 
o mandato da parlamentar.

Enquanto os cães ladram...
Com ajuda de ‘todos os santos’ – 

e isso inclui indiretamente alguns do 
Legislativo, sem que eles saibam, é 
claro – o prefeito Antonio Mineiro 
segue pagando as contas herdadas 
em Cachoeira, assistindo à distân-

cia as confusões 
da Câmara. E 
c o m o  f a l a m 
pe las  e squ i -
nas, enquanto 
os vereadores 
se pegam entre 
eles, Mineiro 
caminha  ad-
ministrando ao 

som de várias obras e projetos a 
médio prazo. Esta semana vazou 
entre os bem informados a contagem 
regressiva do anúncio de um mega 
investimento para cidade.

Período atípico 
Guaratinguetá vive sem dúvida, 

uma fase eleitoral atípica, segundo 
os bem informados do mercado 
político. Um dos pontos divergentes 
seria a falta de uma liderança para 
puxar a torcida. Num cenário onde os 
governistas trabalham para mostrar 
serviço, não há um nome à sucessão 
que empolgue. A ‘Pop Star’ tenta 
vender ‘seu peixe’ com uma superex-
posição de dar náuseas; o grupo dos 
emedebistas com prazo de validade 
vencido para se fragmentar; os baca-
nas da Hípica tentando levantar uma 
nova bandeira – leia-se Riccomi; os 
petistas esperando um milagre das 
urnas e, entre outros, o Coronelzinho, 
que apegado ao passado, se mantém 
a espera do êxodo de títulos com seu 
abraço fatal.

O que muitos querem saber
Quem foi o bem remunerado co-

missionado da Prefeitura de Lorena 
que, para se esconder de um oficial 
de justiça, dias atrás, resolveu visitar 
os túmulos históricos do cemitério?

E por falar em oficial...
...de justiça – corre no mercado 

de apostas que o 'canalhão' que fugiu 
das urnas passadas, não deverá so-
breviver no 'empregaço' até 2024...Diego Miranda

Antonio Mineiro
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Silveiras e Lorena são selecionadas pelo Anadef para 
receber mutirão de auxílio da Defensoria Pública da União
Projeto federal atende quem busca benefícios assistenciais ou previdenciários; ação é agendada para a segunda

A DPU (Defensoria Pública 
da União) promoverá na pró-
xima semana um mutirão de 
assistência jurídica gratuita 
à população carente das 
cidades de Silveiras e Lo-
rena. Os técnicos do órgão 
tirarão dúvidas e auxiliarão 
os moradores a terem acesso 
a benefícios previdenciários 
ou assistenciais.

Em seu site oficial, a Anadef 
(Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores Pú-
blicos Federais) explica que o 
programa é desenvolvido em 
cidades interioranas que não 
contam com sede da DPU, 
garantindo assim que seus 
moradores tenham acesso a 
assistência jurídica de quali-
dade e gratuita.

O projeto itinerante “DPU 
para Todos” atenderá os 
silveirenses na próxima se-
gunda-feira (12), das 10h às 
16h, na sede do Cras (Centro 
de Referência em Assistência 
Social), que fica na praça 
Tenente Anacleto Ferreira 

Da Redação 
RMVale

Pinta, nº 6, na região cen-
tral da cidade. O serviço de 
orientação é destinado aos 
interessados que possuem 
uma renda familiar de até 
R$ 2 mil.

Segundo a prefeitura, os 
técnicos do órgão atuarão 
em Silveiras prestando orien-
tações e dando encaminha-
mentos aos benefícios pre-
videnciários e assistenciais 
Auxílio-doença, Auxílio-ma-
ternidade, Auxílio-reclusão, 
Aposentadoria para pessoas 
de baixa renda através do 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), Pensão por 
Morte e Renda Brasil (apoio 
financeiro para famílias ca-
rentes). 

O prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) comemorou 
a escolha de Silveiras para 
receber o mutirão do “DPU 
para Todos”, e destacou a 
importância da iniciativa. 
“Certamente, essa ação será 
uma grande oportunidade 
para os moradores que in-
felizmente enfrentam pro-
blemas e que não possuem 
condições financeiras para 
contar com assistência jurídi-

Sede da Defensoria Pública da União; sistema aponta Lorena e Silveiras como cidades para receber sistema de atendimento a famílias carentes

Foto: Reprodução

ca particular. Estamos muito 
felizes por nossa cidade ter 
sido selecionada, e mais 
ainda pela população poder 

ter acesso a esse projeto tão 
importante”.

Lorena – Em Lorena, os 
atendimentos da DPU serão 

nos dias 13 e 14 de setembro 
na Estação Juventudes, na 
Praça da Estação, das 9h às 
16h. Os horários serão reser-

vados mediante agendamen-
to. Para mais informações, li-
gue para (12) 3153-2400 ou 
(12) 3153-2078 (WhatsApp).

Em reunião sobre turismo, Prefeitura e Rede 
Voa definem voo inaugural em Guaratinguetá 
Evento com lideranças do Vale da Fé e Vale Histórico contam com a presença do secretário do Estado, 
Vinícius Lummertz; primeira decolagem no aeroporto Edu Chaves na segunda quinzena de outubro 

Em mais um passo no proces-
so de implantação do aeropor-
to comercial de Guaratinguetá, 
o prefeito Marcus Soliva (PSC), 
a empresa VOA, Governo do 
Estado e lideranças da região 
se reuniram, na quinta-feira 
(8), no Espaço Multiuso, para a 
definição do voo inaugural e de 
demandas em relação ao turis-
mo no Vale da Fé e Vale Históri-
co. Além de representantes dos 
municípios, o encontro contou 
com a presença do secretário 
de Turismo do Estado, Vinícius 
Lummertz, do superintendente 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem), Edson 
Caram, do presidente da Rede 
Voa, Marcel Moure e de lide-
ranças religiosas, como o reitor 
do Santuário de Frei Galvão, 
Diego Melo.

O encontro em Guaratingue-
tá definiu a data para o voo 
inaugural do aeroporto Edu 
Chaves. O voo está marcado 
para o dia 25 de outubro, quan-
do é celebrado Frei Galvão, o 
primeiro santo brasileiro da 
Igreja Católica. Neste ano, as 
homenagens também serão 
marcadas pelo bicentenário 
de morte do Frei.

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá 

De acordo com o presidente 
da Rede Voa, o terminal de pas-
sageiros deve estar pronto em 
um prazo de 120 dias, o primei-
ro investimento no aeroporto, 
em caráter emergencial, é de 
R$ 1,2 milhão, e ao longo dos 
anos de concessão deve passar 
dos R$ 10 milhões.

“Esse voo inaugural foi mui-
to mais uma demanda do 
Município de Guaratinguetá 
em função do bicentenário 
de Frei Galvão. O que nós 
estamos fazendo é a infraes-
trutura, principalmente um 
terminal de passageiros que 
vamos construir em um mo-
delo sustentável, por módulos. 
Esse terminal todo levará 120 
dias, porém, o módulo inicial 
para atender esse voo estará 
pronto. Da mesma forma, nós 
precisamos melhorar o acesso 
ao pátio de estacionamento, e 
isso nós também faremos para 
o dia 25”, explicou Moure, que 
adiantou que por questões de 
segurança operacional, uma 
aeronave de modelo Caravan, 
com nove lugares, deverá ser 
a utilizada no voo inaugural. 
Voos de maior frequência, com 
aeronaves com capacidade de 
até oitenta passageiros, devem 
ter início no final do primeiro 
semestre de 2023, segundo 
estimativa da Rede Voa.

O prefeito de Guaratinguetá 
destacou que discussões com 
companhias áreas já estão sen-
do realizadas para as definições 
de destinos e de tipos de voo, 
como fretados ou regulares. 

“O mais importante é que nós 
temos aqui um aeroporto inter-
ligado a outros 15 aeroportos 
que são concessionados pela 
Rede Voa, e através destes 
aeroportos podem haver inter-

ligações como em Campinas, 
Jundiaí, Ribeirão Preto, Bauru 
e outras cidades onde possa 
haver conexão de voos aqui pra 
nossa região. Essa interligação 
é o que fará com que o aero-

porto tenha sua funcionalidade 
turística”, frisou. 

Em relação à pauta turís-
tica, Lummertz destacou os 
planos e programas da pasta 
para o setor, com apresenta-
ções de vídeos institucionais 
e balanços com números em 
relação às ações realizadas 
na região. Somente em novos 
convênios, por meio do Dade-
tur (Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos), em 2022, 
o valor é de R$ 61,1 milhões, 
incluindo estâncias como 
Aparecida, Guaratinguetá e 
São José do Barreiro, e MIT’s 
(Municípios de Interesse 
Turístico), como Cachoeira 
Paulista e Cruzeiro.

O evento promoveu expla-
nações entre os prefeitos, em 
especial, de Guaratinguetá, 
com Soliva, Aparecida, com 
Luiz Carlos de Siqueira, o Pi-
riquito (Podemos) e Cachoeira 
Paulista, com Antônio Car-
los Mineiro (MDB), cidades 
com destaque pelo turismo 
religioso. O prefeito de São 
José do Barreiro, Lê Braga 
(PSDB), também participou 
do encontro, representando o 
município e AgemVale (Agên-
cia Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
conselho do qual é presidente.

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, participa de reunião com representantes do Estado e da VOA

Foto: Fabiana Cugolo

Cruzeiro entrega 749 escrituras pelo Programa Cidade Legal 
Núcleos habitacionais Pedro Inácio e Bela Vista são beneficiados com processo de regularização junto ao Estado

A Prefeitura de Cruzeiro 
entrega, nos próximos dias, 
as escrituras para mais de 
setecentas famílias incluídas 
no Programa Cidade Legal 
do Governo do Estado. Serão 
139 moradores dos núcleos 
habitacionais Pedro Inácio, 
localizado no bairro do Pon-
tilhão, e 610 pessoas do Bela 
Vista, no bairro do Itagaçaba.

Já foram concluídas várias 
etapas do programa e os do-
cumentos já enviados para 
o cartório, para certificação 
das matrículas. Segundo o se-

Andréa Moroni 
Cruzeiro 

cretário de Desenvolvimento 
Urbano e Rural, Mário No-
tarangelli, a Prefeitura está 
aguardando as matrículas. 
“São 749 escrituras e esta-
mos esperando a entrega por 
parte do cartório de registro”.

Terceiro Núcleo – O Mu-
nicípio já está trabalhando 
junto à equipe do Cidade 
Legal para a regularizar um 
terceiro núcleo, no Sebastião 
Martins. Serão beneficiadas 
79 famílias. “Já foram feitas 
as etapas de busca docu-
mental, plano de ação e o 
levantamento topográfico. 
Agora faremos o levantamen-
to individual, o projeto e os 
memoriais descritivos para a 

finalização da parte técnica. 
Depois disso poderemos 
encaminhar os documentos 
para o cartório”, explicou 
Notarangelli.

Quarto Núcleo – Segundo 
o secretário, a Prefeitura já 
solicitou a regularização da 
área da Lagoa Dourada 2. “Já 
solicitamos junto ao Cidade 
Legal e já foi publicado no 
Diário Oficial o início dos 
trabalhos”.

Notarangelli explicou que 
esses quatro núcleos são 
áreas consideradas críticas 
no município que precisavam 
de regularização. “Essa sem-
pre foi uma das prioridades 
do prefeito Thales Gabriel 

(PSD), e a nossa secretaria 
vem trabalhando para esse 
problema seja solucionado. 
Esses imóveis em situação 
irregular, as pessoas não con-
seguem vender, fazer obra e 
até ligar a energia elétrica”.

O programa – O Programa 
Cidade Legal foi criado para 
acelerar e desburocratizar os 
processos de regularização 
fundiária no Estado de São 
Paulo e atua na regularização 
de parcelamento do solo e de 
núcleos habitacionais, pú-
blicos ou privados, para fins 
residenciais, localizados em 
área urbana ou de expansão 
urbana, sem custo para os 
moradores.Prefeito Thales Gabriel, em parceria com Estado por regularização
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Caraguatatuba abre processo seletivo 
com mais de duzentas vagas na Educação
Iniciativa busca suprir a demanda na rede municipal de ensino; salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 3,3 mil 

Buscando suprir a deman-
da na rede municipal de 
ensino, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba abriu, na última 
semana, um processo seleti-
vo com 243 vagas para car-
gos de nível médio e superior.

De acordo com o municí-
pio, as oportunidades são 
para agente de apoio es-
colar, assistente social, fo-
noaudiólogo e terapeuta 
ocupacional. Eles atuarão 
na administração pública 
durante seis meses, podendo 
ter o contrato prorrogado 
pelo mesmo período na se-
cretaria de Educação. Entre 
as vagas anunciadas, há 13 
reservadas para PcD (pessoas 
com deficiência).  

Bruna Silva 
Caraguatatuba  

A inscrição para o proces-
so seletivo poderá ser feita 
a partir de segunda-feira 
(12) pelo site da empresa 
responsável pelo certame 
(nossorumo.org.br), até o 
início de outubro. É necessá-
rio também que o candidato 
leia todas as etapas do edital 
de abertura de inscrições e 
esteja ciente das determi-
nações contidas nele. A taxa 
de inscrição é de R$ 59 para 
ensino médio e R$ 79 para 
ensino superior, entretanto, 
é possível solicitar o pedido 
de isenção da taxa, entre os 
dias 12 e 13 setembro pelo 
site do Instituto Novo Rumo, 
anexando os documentos 
que comprovem as determi-
nações durante a inscrição.

Conforme o cronograma 
municipal, a prova será rea-
lizada no dia 6 de novembro. Setor de RH da Prefeitura de Caraguatatuba; cidade abre inscrições para processo seletivo com contratação de mais de duzentas pessoas

Padrasto é preso pelo 
estupro de menina de 
11 anos em Lorena 

Piquete cumpre promessa com parque 
linear de três mil metros quadrados

A Polícia Militar prendeu 
na quinta-feira (8) um ho-
mem de 42 anos pelo estu-
pro da própria enteada, de 
apenas 11 anos, em Lorena. 
De acordo com as investiga-
ções, ele estaria abusando da 
menina há anos.

A prisão do pedófilo 
A.L.D.O.S. ocorreu em sua 
casa no bairro Vila Nunes. 
O trabalho de apuração da 
Polícia Civil descobriu que 
a criança, desde os seus três 
anos, seria vítima de violên-
cia sexual pelo padrasto.

Preso em flagrante por 
estupro de vulnerável (vítima 

Da Redação 
Lorena 

menor de 14 anos ou porta-
dora de deficiência mental), 
o homem foi encaminha-
do à Delegacia de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça. A criança será 
acompanhada pelo Conselho 
Tutelar de Lorena.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou mais infor-
mações sobre o caso ao 
Conselho Tutelar, mas foi 
informada que o órgão não 
possui autorização para se 
pronunciar sobre o tema, e 
também procurou a dele-
gada da DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher) de Lorena, 
Adriane Gonçalves, porém até 
o fechamento desta edição 
ela não havia sido localizada 
para comentar o crime.

Parque linear, entregue no dia 7 pelo prefeito Rominho, em Piquete

No dia em que se come-
morou o bicentenário da 
Independência do Brasil (7), 
a cidade de Piquete ganhou 
um Parque Linear. O proje-
to, uma das propostas de 
campanha do prefeito Rô-
mulo Kazimierz Luszczynsk, 
o Rominho (PSDB), conta 
com uma área de convivên-
cia com três mil metros qua-

Andréa Moroni
Piquete

drados de extensão, situada 
na praça Duque de Caxias, 
atrás dos quiosques.

O local conta com ciclo-
via, pista para caminhada, 
playground infantil, piso 
drenante em toda a área, 
espécies nativas da Mata 
Atlântica, além de um bos-
que que já existia e foi 
recuperado durante a obra.

O parque conta com 33 
postes de lâmpada led e, 
ainda esse ano, a Prefeitura 
se comprometeu a instalar 
banheiros públicos e bebe-
douros no local. O parque 
ficará aberto todos os dias

Segundo o prefeito, a obra 
estava prevista para ser 
realizada em 6 meses, mas 
com a fiscalização constante 
da prefeitura, o trabalho 
foi concluído em 5. “Foram 
gastos R$ 1 milhão, e a ver-
ba foi conquistada junto ao 
governo do Estado”.

Área entregue conta com ciclovia, pista para caminhada, playground e bosque
Foto: Divulgação PMP
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Educação ambiental faz 
diferença na aprendizagem
Águas Piquete destaque necessidade do conhecimento sustentável 
como parte fundamental para avançar desenvolvimento do cidadão

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

GALERIA VERAS

EDITAL  DE  REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  PÚBLICA PARA 
DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES APLICADOS E DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE PRESTADOS NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022.
A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Saúde, 
em atendimento à Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 e à Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público que será realizada 
às 10h30min do dia 30 de setembro de 2022, na Câmara Municipal, sito à Rua 
Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município de Lavrinhas, Estado de 
São Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração dos valores aplicados, 
bem como dos serviços prestados e ações de saúde realizadas no segundo 
quadrimestre de 2022 e convida os interessados e toda população do Município 
a participar da referida audiência pública.
Lavrinhas, 06 de setembro de 2022.

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS 

DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022.
A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Finanças torna 
público que será realizada às 11h30min do dia 23 de setembro de 2022, na 
Câmara Municipal, sito à Rua Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município 
de Lavrinhas, Estado de São Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração 
das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2022, em 
cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para o que 
convida os interessados e toda população do Município a participar da referida 
audiência pública.
Lavrinhas, 06 de setembro de 2022.

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 

LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Lorena, Guaratinguetá e Região (Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Piquete e Potim), para se reunirem em 2(duas assembleias)  
Assembleias Gerais Extraordinárias, na forma Estatutária e da Legislação Vigente, a 
saber: PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 13 do mês de setembro 
do ano 2022, às16h00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às18h00 
horas, em segunda convocação, na sede social da entidade sita à Rua Odila Rodrigues, 
nº.137, Vila São Roque na cidade de Lorena/SP-SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada 
no próximo dia 14 do mês de setembro do ano 2022 , às16h00 horas, em 1º convocação 
e, não havendo número legal, às18h00 horas, em segunda convocação, na Rua Odila 
Rodrigues, nº.137, Vila São Roque na cidade de Lorena/SP Nas referidas assembleias, 
os trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior; B) Discussão, 
apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os 
Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da base 
territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de 
natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, 
aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou 
instauração de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro. C) Fixação da 
forma de custeio, do percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência 
e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios ou não 
sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de grau superior na 
forma a ser aprovada e convencionada. D) Deliberação sobre a concessão de autorização 
e outorga de poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Lorena, Guaratinguetá e Região, para, em conjunto ou separadamente, promoverem 
entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, 
junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da base territorial, instauração 
de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial. 
Lorena, 06 de setembro de 2022. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022 - PROCESSO 451/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de materiais para o Setor 
da Vigilância Sanitária, que do dia 09 de setembro de 2022 a 03 de novembro de 2022 até 
às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a 
esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 03 de novembro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 22/2022 – PROC. Nº 431/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia para a obra de drenagem de águas pluviais no 
Bairro Novo Horizonte, Lorena/SP, a realizarse às 09h30min do dia 24 de Outubro de 2022, 
na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada 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 Municipal de Cachoeira Paulista   
  

AV. Coronel Domiciano, Nº 92    –     Centro    –     Cachoeira Paulista    –     SP.     

  
    

  

RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 DISPENSA Nº 176/2021 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 246/2021  
EDITAL N° 064/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS QUE ATUEM EM UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
A Comissão Especial da Chamada Pública nº 005/2021, Edital 064/2021, divulga o 
RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO, e informa que o prazo para os RECURSOS será 
de 01 (um) dia útil a partir da data desta publicação. 
Ficam os candidatos convocados para assinatura do contrato. 
 
CLASSIFICAÇÃO NOME PONTUAÇÃO 

1 FERNANDA DOS SANTOS HENRIQUE 20 

2 FORTUNATO PRADO BRANCHER 20 

3 LUIZ GUILHERME NERES DA SILVA 20 

4 CARMEN LÚCIA RODRIGUES CONTI 20 

 

Cachoeira Paulista, 05 de janeiro de 2022 
 

Comissão Especial  
 

 

 
  

  

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista   
  

AV. Coronel Domiciano, Nº 92    –     Centro    –     Cachoeira Paulista    –     SP.     

  
    

  

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021 DISPENSA Nº 176/2021 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 246/2021  
EDITAL N° 064/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS QUE ATUEM EM UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
A Comissão Especial da Chamada Pública nº 005/2021, Edital 064/2021, divulga o 
RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES e informa que o prazo para os RECURSOS 
será de 01 (um) dia útil a partir da data desta publicação, no Setor de Protocolos desta 
Municipalidade ou através do e-mail licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, desde que 
os mesmos estejam em consonância com as exigências contidas no Edital 064/2021. 
 

NOME 

FERNANDA DOS SANTOS HENRIQUE 

FORTUNATO PRADO BRANCHER 

LUIZ GUILHERME NERES DA SILVA 

CARMEN LÚCIA RODRIGUES CONTI 

 

 Cachoeira Paulista, 04 de janeiro de 2022 
Comissão Especial  

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022 - PROCESSO 451/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de materiais para o Setor 
da Vigilância Sanitária, que do dia 09 de setembro de 2022 a 03 de novembro de 2022 até 
às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a 
esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 03 de novembro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) 
e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta- TP n°. 12/2022 - Proc. no. 297/2022

O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão pública de abertura
de envelope propostas da Tomada de Preço no. 12/2022, cujo Contratação de empresa
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para CONSTRUÇÃO DA CASA DA
JUVENTUDE DE LORENA/SP.
MFVALE ENGENHARIA EIRELI no valor de R$ 901.316,01 1a Colocada/Vencedor
CONSTRUTORA BRASFORT LTDA no valor de R$ 1.019.148,99 2a Colocada
OSAKA CONSTRUTOR EIRELI no valor de R$ 1.019.885,66 3a Colocada
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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE No 32/2022 – PROC. No 383/2022

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 Complementar no 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, cujo objeto o Registro de preços para aquisição, item especifico, em caráter
emergencial para atender a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 06 meses, o Sr.
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa
vencedora:
EMPRESA: LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS
PARA SAUDE E AMBIENTES CONTROLADOS EIRELI - ME
CNPJ No: 08.713.696/0001-05. Vencedora do lote: 01
Valor Total: R$ 64.836,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais)
Data da Assinatura: 06/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL No 20/2022 - PROC. No 397/2022

O Município de Lorena-SP torna pública o recebimento de documento referente a Licitação 
acima mencionada, cujo objeto é a Registro de preço para aquisição parcelada de produtos 
produzidos por panificadoras para lanche no intuito de suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, pelo período de 12 (doze) meses.
Os documentos regularizados são certidão de regularidade do FGTS, certidão de tributos 
municipais, certidão de tributos estaduais, certidão de débitos relativos aos tributos federais 
e a dívida ativa da união junto com o INSS da empresa FLM ATACADISTA E SERVIÇOS 
EIRELI ME, nos termos solicitado no edital, sendo assim a empresa está HABILITADA.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 05 - Contrato 41/21 – 

TP 02/21 – Processo Licit 201/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: VALEENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ No: 17.590.226/0001-92
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 41/21, decorrente do Processo Licit n° 201/21, TP n° 02/21,
firmado em 01/09/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 01/09/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global
do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, considerando as 
justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de inexigibilidade de licitação 
e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os Servidores através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 437/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 438/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 439/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 440/2022
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 441/2022
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 442/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 443/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 444/2022
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 445/2022
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 446/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 447/2022
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 448/2022
Data da assinatura: 02/09/2022 - Prefeito Sylvio Ballerini

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 095/2022  
PROCESSO Nº 149/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 082/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 15/09/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 
1.0– DO OBJETO: 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E 
ASSEIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE 
CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Cachoeira Paulista 09 de setembro de 2022. 
 

 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

Secretário de Administração 
 

A educação ambiental 
pode contribuir para a cons-
trução de uma sociedade 
mais consciente. Boa parte 
desta educação deve partir 
de casa, por meio da aquisi-
ção de hábitos sustentáveis 
como a economia de água 
com banhos mais curtos, re-
aproveitamento do recurso 

Da Redação
Piquete

hídrico nas tarefas domésti-
cas, descarte correto do lixo, 
reciclagem, e assim por dian-
te. Entretanto, outra vertente 
em que o conhecimento vai 
se manifestar é na escola, 
onde as crianças podem 
aprender sobre os recursos 
disponíveis em nosso pla-
neta e como a preservação 
deles contribui diretamente 
para a subsistência da nação.

A educação ambiental tem 
como objetivo incentivar o 

interesse e desempenho por 
atividades ecológicas que 
promovam a construção de 
uma nova mentalidade, que 
pode gerar ideias inovado-
ras e compromisso com a 
natureza. De acordo com 
a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNES-
CO), existem alguns pilares 
da educação ambiental na 
infância, entre eles estão o 
incentivo ao zelo pela natu-
reza, a sensibilidade diante 
dos problemas sustentáveis, 
o conhecimento sobre o 
meio ambiente e, por fim, a 

ampliação dos saberes para 
pautas importantes, como 
água, energia, vida animal 
e ar.

O diretor da Águas Piquete, 
empresa do Grupo Igua, Ma-
teus Banaco explica: “O meio 
ambiente é fator primordial 
para o mundo, é preciso 
conhecer os problemas que 
estão em pauta atualmente, 
como o aquecimento global, 
escassez da água, desmata-
mentos, entre outros, para 
que sejamos conscientes e 
tenhamos como prioridade a 
boa educação das crianças”, 
finalizou.



10 DE SETEMBRO DE 2022 7

Câmara de Lorena aprova Lei de Proteção 
à Saúde Bucal para pessoas com autismo
Projeto de autoria de Marcelo Alvarenga tem apoio unânime para garantir atendimento especializado

A Câmara de Lorena apro-
vou na última sessão o pro-
jeto do vereador Marcelinho 
Alvarenga (PSD) que cria a 
Lei de Proteção à Saúde Bucal 
da Pessoa com TEA (Trans-
torno do Espectro Autista). 
O projeto será enviado à 
Prefeitura e aguarda sanção 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB).

Pelo projeto, as pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista passam a ter direito 
a atendimento com pro-
fissional especializado em 
saúde bucal, com técnicas e 
procedimentos que melho-
rem a qualidade de vida dos 
autistas e familiares.

O vereador exaltou a luta 
de mães que têm filhos com 
TEA e buscam direitos pelo 
melhor atendimento. “Vi a ne-
cessidade de propor projetos 
que aliviem alguns traumas, 
que podem parecer corri-

Andréa Moroni 
Lorena 

queiros, mas que para essas 
famílias se tornam um verda-
deiro desafio, como a ida ao 
dentista e o tratamento bucal. 
Então, propus o projeto, que 
espero seja sancionado pelo 
prefeito”, explicou Alvarenga.

O programa também deve 
ser desenvolvido em toda a 
rede municipal de saúde, in-
clusive nas estratégias do PSF 
(Programa Saúde da Família). 

Segundo a proposta, para a 
implementação do Programa 
de Saúde Pública poderão ser 
desenvolvidas parcerias, con-
vênios e termos de fomento 
com OSC’s (Organizações da 
Sociedade Civil) e faculdades 
e cursos de odontologia.

Busca por apoio – A pro-
fessora Mônica Nunes, mo-
radora de Lorena e mãe do 
Bernardo, 7 anos, portador 
de TEA, milita em favor dos 
direitos dos autistas e diz que 
entre as principais dificulda-
des encontradas pelos pais 
estão o fechamento do diag-
nóstico da doença e obter 
acompanhamento especia-

Imagem de ação que busca apoio ao direitos de pessoas com TEA; projeto tenta garantir atendimento bucal

Foto: Reprodução

direito a essa facilitadora 
para auxiliar a criança na 
escola. Além disso, a escola 
não pode negar a matrícula 
para uma criança diagnosti-
cada com autismo. Também 
com o diagnóstico fechado, 
a criança tem possibilidade 
de fazer as terapias no CRE 
(Centro de Recursos Espe-
cializados), que funciona na 
Escola Milton Ballerini, e na 
Apae. Fazer essas terapias 
particulares é muito caro”, 
informou.

Para Monica, o projeto de 
Saúde Bucal apresentado 
pelo vereador Marcelinho 
Alvarenga e aprovado pela 
Câmara vai ajudar muito 
as crianças com TEA. “Vai 
ajudar muito as mães porque 
é uma dificuldade muito 
grande lidar com as crian-
ças. Inclusive, quando meu 
filho teve que colocar um 
aparelho, eu procurei vários 
consultórios aqui em Lorena 
e só consegui um lugar para 
atender ele. Agradeço muito 
o vereador pelo projeto”.

lizado. “Se a criança autista 
não tiver uma rotina, isso 
acaba desencadeando crises, 
mesmo tomando medicações. 
Eu vejo que Lorena é uma 
cidade que precisa dar mais 
assistência para as mães”.

Mônica explicou que du-
rante a pandemia, com as 

crianças mais em casa, co-
meçaram a notar comporta-
mentos diferentes nos filhos. 
“Aqui em Lorena nós temos 
apenas um neurologista que 
atende no AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) e 
na Apae (Associações de Pais 
e Amigos dos Excepcionais). 

E, por isso, o fechamento do 
diagnóstico demora, porque 
a demanda é grande”. Um 
dos direitos da criança com 
TEA é ter uma facilitadora 
na escola, além da profes-
sora, mesmo sendo na rede 
municipal. “A criança com 
o diagnóstico fechado tem 

Cruzeiro implanta pátio para abrigar veículos apreendidos 
Prefeitura projeta intensificar operações de fiscalização de trânsito; espaço tem capacidade para abrigar 620 automóveis  

A Prefeitura de Cruzeiro 
instalou na segunda-feira 
(5) um pátio para o depósito 
de veículos apreendidos na 
cidade e em outros pontos 
da região. Com o espaço 
disponível, o Executivo pre-
tende intensificar as ações de 
fiscalização e de recolhimento 
de automóveis abandonados. 

De acordo com a secretaria 
de Segurança Pública e Trân-
sito, o Pátio Municipal foi ins-
talado em uma parte do anti-
go prédio da CCC (Companhia 
Comércio e Construções), que 
fica na rua Engenheiro Antô-
nio Penido, na região central. 
O novo espaço público possui 
capacidade para armazenar 
até 620 automóveis, sendo 
quatrocentos carros, duzentas 
motocicletas e vinte utilitários 
(caminhões e ônibus).

Da Redação 
Cruzeiro 

Para que a implantação 
fosse viabilizada, a Prefei-
tura realizou em junho um 
processo licitatório para a 
contratação de uma empre-
sa que se comprometesse a 
administrar o local e a provi-
denciar as adequações neces-
sárias. Vencedora do certame, 
a Armatrans Logística Ltda, 
sediada em São Lourenço 
da Serra-SP, mensalmente 
repassará ao Município 11% 
do valor arrecadado com as 
diárias pagas pelos proprie-
tários dos veículos. 

Além dos recolhidos pela 
Guarda Municipal e pelo 
departamento de Trânsito 
de Cruzeiro, o pátio abrigará 
os automóveis em situação 
irregular apreendidos pelas 
polícias Militar, Rodoviária 
Estadual e Rodoviária Federal. 
As forças de Segurança pode-
rão utilizar o espaço devido 
a recente celebração de um 
convênio entre a Prefeitura, o Espaço que passa a ser utilizado como depósito para veículos apreendidos em infrações de Cruzeiro

Foto: Divulgação PMC

DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem) e o Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito).

O secretário de Segurança 
Pública e Trânsito de Cru-
zeiro, José Antônio de Paiva, 
ressaltou a importância da 
implantação do Pátio Mu-
nicipal. “Além do aumento 
do recolhimento de carros 
abandonados, o seu funcio-
namento propiciará que as 
forças de segurança ampliem 
as operações conjuntas de 
fiscalização de trânsito em 
Cruzeiro, já que agora con-
tamos com um local bem 
estruturado para receber 
os veículos”, contou Paiva. 
“O espaço poderá receber 
automóveis apreendidos em 
outras cidades, e caso tenha 
necessidade, a administradora 
possui um pátio de apoio na 
cidade paulista de Casa Bran-
ca, que tem capacidade para 
abrigar até seis mil veículos”.

Cruzeiro compra nove veículos para saúde 

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro já conta com uma 
nova frota para atendimento 
de pacientes na cidade. São 
nove veículos zero km que 
já estão a sendo usados nos 

Andréa Moroni 
Cachoeira Paulista 

atendimentos necessários. 
A administração adquiriu 

seis novos carros com cinco 
lugares, sendo um deles ex-
clusivo para o transporte de 
pacientes que fazem hemodi-
álise dentro do município, e 
outro, também exclusivo para 
atender o programa Melhor 
em Casa.  

Carros passam a prestar serviço para transporte de pacientes e atenção básica

Os demais servirão a Aten-
ção Básica de Saúde e às ne-
cessidades de pacientes que 
precisarem se deslocar para 
fora do domicílio. Ainda para 
essa modalidade de transporte, 
uma nova van, moderna e equi-
pada, foi adquirida para levar 
pacientes para outras cidades.  

Como parte da frota, já estão 

à disposição duas ambulâncias 
para transferência de urgên-
cia e emergência de nossos 
pacientes.  

A Prefeitura anunciou ainda 
que, nos próximos dias, mais 
dois veículos estarão à dis-
posição, somando 11 novos 
carros para transporte da área 
de Saúde.

Veículos adquiridos pela Prefeitura de Cruzeiro e anunciados no início desta semana; rede municipal é reforçada para transporte de pacientes

Foto: Divulgação PMC

Piquete entrega seis carros 
0 km para saúde municipal

A Prefeitura de Piquete en-
tregou seis carros zero quilô-
metros para a rede municipal 
de Saúde, na quinta-feira (8). 
O prefeito Rômulo Kazimierz 
Luszczynsk (PSDB) ressaltou 
que os veículos vão auxiliar 
no atendimento básico e na 
recuperação dos pacientes 
do SUS, que fazem tratamento 
fora do domicílio.

Dois veículos foram desti-
nados aos postos de saúde e 
quatro veículos para o setor 
de transporte de pacientes. 
Outros dois ficam à disposição 
da atenção primária, sendo 
utilizados para o desenvol-
vimento das atividades da 
Atenção Básica à Saúde que 
compreendem a ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família).

O secretário de Saúde, Luiz 
Humberto Leite, destacou 
que “há uma preocupação 

Da Redação 
Piquete 

em reforçar a estrutura para 
que o paciente se sinta con-
fortável e seguro durante o 
processo de tratamento fora 
do município. Dois veículos 
foram encaminhados para os 
postinhos de saúde porque 
este processo engloba não 
somente os pacientes que rea-
lizam tratamentos e exames em 
outras cidades, mas também 
o deslocamento do corpo de 
funcionários da secretaria de 
saúde que prestam serviços 
através de visitas residenciais”.   

Os outros quatros veículos 
foram para o setor de trans-
porte para tratamento de pa-
cientes fora do domicilio. “Nós 
reforçamos o deslocamento de 
pacientes do Sistema Único de 
Saúde que apresentem quadro 
de mobilidade nula ou reduzi-
da, necessitando do transporte 
para procedimentos voltados à 
saúde continua a ser realizado 
pelo Setor de Transporte da 
Secretaria Municipal de Saúde”, 
explicou o secretário.

Veículos devem atender pacientes para 
tratamento fora e para atenção básica
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Com quase R$ 208 mil investidos, pista 
de skate tem entrega marcada na Cecap
Estrutura para modalidade street teve piso reforçado pela Prefeitura antes da inauguração no dia 14

A Prefeitura de Lorena, por 
meio da secretaria de Esporte 
e Lazer, prepara a inaugura-
ção de uma pista de skate do 
bairro Cecap para a próxima 
quarta-feira (14). A estrutura, 
instalada na praça José de 
Arimathéia Rangel, teve um 
investimento de R$207.976 
entre verba estadual e mu-
nicipal.

O espaço conta uma pista 
de street pré-montada, obti-
da com recursos do governo 
do Estado de São Paulo no 
valor de R$ 198.923,08. Já a 

Da Redação 
Lorena 

contrapartida da Prefeitura, 
de R$ 9.053,24, refere-se à 
construção da base para a 
instalação do equipamento.

Com a pista pronta há al-
guns dias, os jovens do bairro 
já começaram a utilizá-la. Com 
o uso, o piso usado, de acordo 
com o projeto enviado pelo 
Estado, começou a ficar da-
nificado. “Por isso, decidimos 
colocar massa asfáltica na 
pista para melhorar a quali-
dade do piso. Essa obra será 
feita antes da inauguração 
na quarta-feira”, informou 
a engenheira Rosana Reis, 
secretária de Obras e Plane-
jamento Urbano.

Além dessa pista, há outras 
Pista de skate street, que tem inauguração marcada para a próxima quarta-feira na Cecap em Lorena

Foto: Thamiris Silva

duas no município que, juntas, 
totalizam um investimento de 
mais de R$ 1 milhão, a de Ska-
te Park do CSU (Centro Social 
Urbano), que foi reformada e 
entregue em agosto, e a do 
Centro de Eventos, uma pista 
de padrão internacional que 
já está sendo construída.

“Estamos trabalhando in-
cansavelmente para levar 
o esporte para os bairros e 
fortalecer a prática esportiva 
no município. Esperamos que 
essas três pistas sejam um 
incentivo e, quem sabe, des-
pertem novos talentos entre 
os nossos jovens”, declarou 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB).

Com foco na recuperação econômica, 1º Pinda Fest 
Show reúne empresas para alavancar o comércio 

Cidade promove uma série de promoções para puxar vendas 
em setembro; sábado marca último dia de programação 

Com foco em alavancar as 
vendas do comércio, a Acip 
(Associação Comercial e In-
dustrial) promove até hoje, 
a primeira edição do “Pinda 
Fest Show”. O movimento 
busca puxar as vendas na 
recuperação do setor após 
o pior momento da crise da 
pandemia de Covid-19.

A idealização é da Acip 
e  secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co. Durante os dois dias de 
ofertas, os estabelecimentos 
promoverão um festival de 
preços baixos com ofertas 
significativas de produtos e 
serviços. A expectativa é que 
funcione como uma “Black 
Friday”, fazendo com que 
os consumidores tenham a 
oportunidade de fazer bons 
negócios, além de movimen-
tar a economia no município.

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

“Para que esse evento seja 
um sucesso total, é muito 
importante que o comércio 
participe, oferecendo redu-
ção nas suas margens em 
alguns produtos ou promo-
vendo alguns itens, inves-
tindo em um atendimento 
de excelência e explicando 
o intuito da campanha aos 
seus colaboradores. Compre 
em Pinda, quando a cidade 
cresce, todo mundo cresce 
junto”, destacou o presiden-
te da Acip, Mauro Almeida.

Ao todo, mais de duzentas 
lojas devem participar da 
campanha, que visa reduzir 
as margens de lucros. Os 
estabelecimentos partici-
pantes da iniciativa podem 
ser consultados no aplica-
tivo “Acipinda”, que pode 
ser baixado pela loja de 
aplicativos de celulares ou 
pelo QR Code fixado pelo 
comércio da cidade.

A meta é fortalecer a eco-
nomia municipal, após dois 

anos críticos devido a pan-
demia da Covid-19.

O secretário adjunto de 
Desenvolvimento Econômi-
co, José Antônio Ferreira, 
explicou que o incentivo de 
compras no comércio da ci-
dade faz com que o dinheiro 
circule entre as empresas, 
gerando mais empregos e 
renda.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.


