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CEI da Covid-19 
aponta gestão
ilegal de verbas
em Cachoeira
Trabalhos são prejudicados pelo sigilo dos dados 
da Polícia Federal e pressão de apoiadores de Mota

A CEI (Comissão Especial 
de Inquérito), que investi-
gou denúncias de irregula-
ridades no uso do dinheiro 
recebido pela Prefeitura de 
Cachoeira Paulista durante 

a pandemia de Covid-19, 
apresentou, na terça-feira 
(13), o seu relatório final, 
durante sessão na Câmara. 
A vereadora Adriana Vieira 
(PTB), presidente da Comis-

são, apresentou um resumo 
da investigação aos colegas, 
com destaques a aponta-
mentos no período Edson 
Mota (PL).

Pág. 3A vereadora e presidente da CEI da Covid, que apresentou o relatório
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Garcia, abordado pelo ex-vereador Rafael Goffi, em Pindamonhangaba
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Feirão de Negociação EDP.  A distribuidora de energia elétrica no Vale do Paraíba e Litoral Norte realiza, até o final de setembro, o Fei-
rão de Negociação para os clientes que estão em atraso com as contas de energia elétrica. Eles poderão quitar os débitos em maior número de 
parcelas, com isenção de correção de juros. Os acordos podem ser feitos presencialmente nas agências ou pela internet no edponline.com.br. O 
cliente também pode fazer o contato pelo telefone 0800 721 0123 ou Whatsapp, por meio do número (11) 93465-2888.

Voo tucano pela região!
A passagem de Garcia por Guará 
e Pinda e frustação em Lorena
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Cidades da RMVale realizam 
série de eventos contra o suicídio

Setembro Amarelo é o mês 
dedicado à prevenção do 
suicídio. Desde 2014, a ABP 
(Associação Brasileira de Psi-
quiatria), em parceria com 
o CFM (Conselho Federal de 
Medicina), organiza o evento 
em território nacional. O dia 

10 deste mês é, oficialmente, 
o Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio, mas a iniciativa é 
realizada durante todo o ano. 
O suicídio é uma realidade que 
atinge o mundo todo e gera 
prejuízos à sociedade. 
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São Sebastião 
reforça limpeza 
com a mão de 
obra carcerária
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A Prefeitura de São Sebas-
tião e o Estado firmaram 
uma parceria que permite 
a contratação de detentos 
para o serviço de limpeza 
pública na cidade. A inicia-
tiva busca contribuir para o 
processo de ressocialização 
dos presidiários. De acordo 
com o Executivo, o acordo 
foi firmado no último dia 2. 
A parceria possibilita que a 
Prefeitura contrate até 55 
detentos em regime semia-
berto, sistema que permite ao 
sentenciado deixar a prisão, 
durante o dia, para trabalhar 
ou estudar.  

Com dez novas 
casas, CDHU 
chega a 40
em Cachoeira

Depois de quase duas déca-
das de espera, um grupo de 
famílias, enfim, se juntou a 
outras que estão recebendo 
blocos de moradias por meio 
do CDHU (Companhia De-
senvolvimento Habitacional 
Urbano) e já conta com as 
chaves, em Cachoeira Paulis-
ta. A Prefeitura entregou no 
último dia 6 o terceiro lote, 
com dez casas. O prefeito An-
tônio Carlos Mineiro (MDB), 
acompanhado dos secretá-
rios municipais, vereadores, 
representantes do CDHU e 
do Governo do Estado de São 
Paulo participou da entrega 
das chaves para as famílias, 
no bairro São José.
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CRE assiste a 
alunos com 
deficiência
em Lorena

Os alunos da rede munici-
pal de Lorena, que necessitam 
de educação especial, podem 
contar com os serviços es-
pecializados do CRE (Centro 
de Recursos Especiais). O 
trabalho funciona como um 
centro de AEE (atendimento 
educacional especializado), 
nas instalações da Escola 
Milton Ballerini. O público- 
alvo do AEE são alunos da 
educação especial, ou seja, 
com deficiência, na rede re-
gular de ensino. 
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Por empregos, 
Cruzeiro libera 
áreas para três 
novas empresas
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A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou a concessão de 
áreas públicas para três em-
presas do setor alimentício. 
A iniciativa prevê a geração 
de até duzentos empregos 
diretos e indiretos na cidade. 
O prefeito Thales Gabriel Fon-
seca (PSD) oficializou a con-
cessão de terrenos no bairro 
Vila Regina Célia às empresas 
Delapria Congelados, Quero 
Mais Alimentos e Santo Mato 
Ervas e Alimentos. 

Pinda avança 
com Complexo 
Infantojuvenil
de Saúde Mental

Expandindo a rede de as-
sistência psiquiátrica e psico-
lógica, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, na 
terça-feira (13), o Complexo 
de Saúde Mental Infantoju-
venil. A intenção é integrar 
numa só área o atendimento 
para crianças e adolescentes.

De acordo com o Município, 
este é um marco na rede de 
serviços de saúde mental. Pela 
primeira vez, o atendimento 
é estendido para menores de 
idade, de modo separado do 
público adulto.
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Sebrae e 
Isael focam 
economia com 
o “Mais Pinda”

Vislumbrando um novo 
cenário com mais empre-
gos e economia fortalecida, 
representantes do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas) participaram de um 
encontro com o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), na última 
semana. 
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Esperada pelos correligio-
nários tucanos, a passagem do 
governador e candidato à ree-
leição Rodrigo Garcia (PSDB) 
frustrou o cenário político de 
Lorena, após o cancelamento 
do chefe do Executivo paulis-
ta quanto à caminhada pleo 

Centro. Já em Guará e Pinda, 
ele reuniu um número gran-
de de pessoas, com direito a 
partidários escanteados e com 
os prefeitos Marcus Soliva e 
Isael Domingues colhendo os 
"loucos apartidários"

Foto: Arquivo  Atos

De olho no turismo, Cachoeira 
quer comércio liberado até as 2h
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FELIZ ANO NOVO, 
SE POSSÍVEL!
Outubro eleição, novembro se-
gundo turno, dezembro Copa do 
Mundo, janeiro posse e daí... lem-
brar aos céus que Deus é argenti-
no naturalizado brasileiro.
Inútil levar as coisas à sério em 
um momento mundial economica-
mente preocupante diante de dois 
candidatos não preparados para 
governar o país.
Já comprovaram a sua incompe-
tência! 
Os rótulos que embalam suas can-
didaturas envoltas em um manto 
de direita e esquerda para desviar 
os problemas graves do país.
Direita e esquerda são temas que 
agradam sociedades que não atin-
giram uma maturidade política.
O mundo mudou, direita e esquer-
da, são temas que se apresentam 
como clichês ultrapassados atual-
mente, mas que ainda trazem na 
consciência coletiva uma atração 
irresistível.
Daí, as propostas liberais e con-
servadoras de esquerda e ativida-

des intervencionistas de direita 
que a sociedade não distingue.
O que importa é o rótulo, não o 
conteúdo!
Interessante que os dois candida-
tos, com maior intenção de votos, 
passam ao largo da questão da 
redução da desigualdade.
O Bolsa Família resultado da jun-
ção de vários programas sociais 
de transferência de renda foi criti-
cado por economistas de esquerda 
como um programa liberal.
O programa Bolsa Família seria 
liberal, como denunciaram vários 
economistas de esquerda, pois o 
governo transferia renda e a famí-
lia gastava os recursos recebidos 
como achasse adequado.
O programa emergencial é típico 
um programa de esquerda, pois 
transfere renda sem uma transpa-
rência sobre a contrapartida e não 
deixa ao beneficiado a expectativa 
de opção no gasto e tem prazo de 
validade (dezembro de 2022).
Além dos clichês insustentáveis, 
a dificuldade dos governos de 
produzirem políticas públicas que 
resolvam os problemas cruciais 
da sociedade, uma vez que estes 
rótulos aderem de uma forma tão 
profunda dificultando a aplicação 
de uma justa política social.
No governo Dilma Rousseff as 
intervenções econômicas pratica-
das em seu governo tinham uma 
semelhança com o II PND (Plano 

|Nacional de Desenvolvimento do 
governo Geisel, regime militar.
As desonerações fiscais do setor 
produtivo que se dizem de esquer-
da reduziram os recursos para os 
programas sociais.
Quando o presidente Bolsonaro, 
reduz impostos, e coloca em risco 
programas sociais está praticado 
uma ação de direita ou esquerda?
Políticas públicas para estimular 
o crescimento com investimentos 
em inovação seriam de direita?
Subsídios para estimular o cres-
cimento por setores escolhidos, 
como o setor naval no governo 
Lula seriam de esquerda, inter-
vencionistas.
Ambas são políticas para estimu-
lar o crescimento econômico, mas 
necessário criar mecanismos para 
avaliar os seus resultados.
A reconstrução da indústria naval 
brasileira, perdão do trocadilho, 
um tiro n´água!
O único navio produzido foi ao 
mar por três vezes e voltou para 
reparos.
O seu custo estimado foi de três 

vezes mais que um mesmo navio 
produzido na Correia do Sul.
Esta insistência de direita e es-
querda não tem mais sentido no 
século do conhecimento.
A maior participação do Estado na 
economia não significa uma ação 
política de esquerda e direita.
A intervenção do governo pode 
conciliar crescimento econômico 
e maior oportunidade de longo 
prazo, como, por exemplo, garan-
tir um aprendizado sólido para o 
ensino básico.
A social-democracia europeia e, 
por um período no Brasil no go-
verno Fernando Henrique, produ-
ziu políticas de redistribuição de 
renda com o conjunto de ações do 
programa Comunidade Solidária 
uma atitude de direita liberal, con-
servadora, pois respeitou as regras 
do Estado de Direito vigente.
Na festividade de seus 200 anos 
de independência a constatação de 
um país que não deu certo.
De 1900 até 2019 o país cresceu, 
em média, com altos e baixos e 
negativos apenas 2%.
O Estados Unidos em 1900 tinha 
um PIB de 6 vezes ao nosso e o 
Chile três vezes.
O retrato atual é pior: nos últimos 
40 anos, 0,67%!
Somos atualmente o mais velho 
“país do futuro” do mundo!
Esquerda, direita volver!
Descansar.

   
Somos atualmente o mais velho 

“país do futuro” do mundo!

“O foco da política 
tem de ser o cidadão”

 Marcos Lisboa, economista

Política a conta-gotas...
Agora é caso de polícia

Quem apostava que terminaria 
em pizza a CEI da Covid, que bus-
ca o paradeiro de R$ 4,2 milhões 
em verbas do Governo Federal em  
Cachoeira - período da motolândia 
– praticamente ganhou. As verea-
doras Adriana Vieira, Thálitha Bar-
bosa e Angela Protetora se ‘viraram 
nos trinta’ para reunir documentos, 
rastrear o que se pode encontrar de 
notas fiscais, ouvir personagens 
que estiveram próximos a essa 
dinheirama (muitos já sendo inves-
tigados pela Justiça) e encerraram o 
relatório nesta semana. Sem prazo 
no Legislativo e com portas fecha-
das pelo próprio sistema, Adriana 
Vieira entregou uma ‘montanha 
de documentos’ aos cuidados do 
presidente da Câmara.  

Livre para voar
O postulante a deputado estadual 

Antonio Carlos, ex-prefeito de Ca-
raguá, conseguiu respirar aliviado 
na tarde da última quarta-feira com 
a liberação de-
finitiva de sua 
candidatura pela 
Justiça Eleitoral. 
Antonio, que já 
enfrenta uma 
oposição ferre-
nha no Litoral, 
também passou 
pelo constrangi-
mento de várias denúncias, inclusive 
por situações que já haviam sido 
absolvidas há tempos. Segundo seus 
apoiadores, agora o homem turbinou 
sua campanha em busca do pódio em 
2 de outubro.

Alegria de um...
...estresse de outro Enquanto 

Antonio Carlos comemorava a 
liberação de seu nome na Justiça 
Eleitoral, comentários pelas rodas 
políticas da região indagavam que 
Ortiz Junior terá mais uma vez de 
seguir com sua campanha por força 
de liminar, para ver o que deverá 
acontecer com os votos pós-eleição. 
Pelo menos foi assim quando se 
elegeu prefeito de Taubaté, mesmo 
impugnado pela Justiça.

Correndo na mesma raia
E na corrida eleitoral que sobe 

do Litoral para o Vale, também 
diz respeito a Neto Bota por vaga 

na Assembleia 
Legislativa. E 
na pluralidade 
de concorrentes 
no eixo Tauba-
té-Cruzeiro, a 
família Bota, 
bem articulada, 
deve estar pre-
sente nas urnas 

eleitorais de toda a região, causando 
inveja a muitos nomes tradicionais 
do pedaço.

Confia desconfiando
A passagem do governador Ro-

drigo Garcia por Pindamonhanga-
ba, na última quinta-feira, rendeu 
mais assunto nas rodas políticas do 
mercadão do que entre os eleitores. 
Teve gente assustada com Rafael 
Goffi, muito próximo ao prefeito 
Isael, como também do vice, Ricar-
do Piorino – esse sim, com ares de 
desconfiado. Outro que suava frio a 
aproximação, mesmo com o cacife 
eleitoral em baixa – por conta do 
assunto propina – era o vereador 
Magrão. A pergunta que ninguém 
respondeu: “essa amistosidade tem 
algo a ver com 2024”?!?!

Loteria eleitoral
Corre na boca-pequena que 

a lista de apostas da votação dos 
candidatos a deputados por Pinda 
– made-in-João Gontijo – está mais 
famosa e procurada que a própria 
‘mega-sena’. Disseram que pelos 

Se a ideia era colocar o bloco de apoiadores na rua para um caminhada, o 
prefeito Sylvio Ballerini e seu vice, Humberto Ballerini, cumpriram a missão 
mobilizando as ruas e praças centrais. Só faltou a estrela principal da mani-
festação política eleitoral, o governador Rodrigo Garcia, que por condições 
climáticas, não conseguiu decolagem em Lorena, por ser a primeira cidade da 
agenda de campanha na manhã da última quinta-feira.

Em Guaratinguetá, aí sim com a presença de Rodrigo Garcia, faltaram alguns 
tucanos históricos na 'recepção de boas-vindas' na Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, mas moradores e o grupo do prefeito Marcus Soliva lotaram o espaço e 
visitaram vários pontos políticos da Terra de Frei Galvão.

Em Pindamonhangaba, população e políticos reagiram positivamente ao chama-
mento do prefeito Isael Domingues para visita do governador. Políticos experientes 
do local acreditam que o efeito da passagem de Rodrigo Garcia pela Terra da Princesa 
reuniu até opostos contumazes para 2024, com predominância ao grupo de apoio 
da dupla Ricardo Piorino e Dr. Isael. Claro que não poderia faltar o Goffi, que tenta 
'quebrar o gelo' e se reaproximar da cidade, quem sabe, com 'novos parceiros'.

Voo tucano pela região

palpites não há possibilidades de 
‘zebra’, ou seja, de alguém se ele-
ger, porque com onze candidatos a 
estadual e cinco ou seis postulantes 
ao Congresso Federal, o resultado 
com certeza será “nenhum de nós”...

Terceira via
Rola pelos bastidores de Guará 

que a corrida pela presidência da 
Câmara já estaria definida entre 
Pedro Sannini (PSC) e Vantuir Faria 
(MDB), exceto se o prefeito Marcus 
Soliva resolver abençoar uma tercei-
ra via. Quem sabe a Pop Star...

De olho no "governo"!!!
Com a nomeação de João Vaz 

para a presidência da Codesg, a 
especulação política de Guará está 
apostando na indicação do futuro 
secretário de Governo como even-
tual indicado à sucessão de Marcus 
Soliva. A conta é simples, a 745 dias 
do pleito de 2024, o prefeito estaria 
no prazo limite para apostar num 
eficiente secretário – anexo ao seu 
gabinete – para orientar a continui-
dade de seus projetos. A menos que 
não queira fazer sucessor...

Adivinha quem paga...
...a conta? O mercado político 

de Lorena acredita que o período 
eleitoral deve injetar aproximada-
mente R$ 8 milhões na economia 
local. A estimativa leva em conta 
mais de vinte deputados com des-
taque no fundo eleitoral, que estão 
investindo na cidade, pagando cabos 
eleitorais, coordenadores de campa-

nha, distribuidores de propagandas, 
portas-bandeiras, equipes de visitas 
em domicílios, figurantes para ma-
nifestações e, no topo da pirâmide, 
marqueteiros, vereadores e líderes. 
Pagam também o equivalente a um 
tanque de combustível (mês) por 
carros adesivados. Ainda pagam 
alimentações, viagens, festas de 
aniversários e torneios esportivos. 
Importante considerar, em alguns 
casos, a grana que aquelas velhas 
figuras, que calculam a renda do 
Maracanã apenas pelo aplauso da 
torcida, levam. Perguntem ao Va-
guinho... 

Fundamentos sólidos
Até a oposição já sacou que o 

lance do prefeito Thales Gabriel é 
trabalhar sua trajetória política em 
fundamentos sólidos, em Cruzeiro, 
como base para seus futuros passos. 
Além de ruas calçadas, unidades 
de saúde reformadas e escolas 
revitalizadas, estão os marcos de 
seu governo – o Hospital Regional, 
em construção – e a Santa Casa, 
totalmente modernizada e dinâmica 
nos atendimentos. Na economia, a 
multiplicação de novas indústrias e 
empreendimentos, fechando com a 
realidade de um shopping movimen-
tando as finanças locais; na infraes-
trutura, a estação para tratar o esgoto 
próximo dos 100%, novas avenidas 
e um anel viário para dar vazão ao 
crescimento da cidade. Segundo os 
analistas, pilares que falarão positi-
vamente por si nas futuras eleições 
do gestor, por excelência!!!

Antonio Carlos

Neto Bota



17 DE SETEMBRO DE 2022 3

Relatório da CEI da Covid aponta improbidade 
durante a gestão da pandemia em Cachoeira
Trabalhos são prejudicados pelo sigilo dos dados da Operação Comission e enfrentam pressão política

A CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) que investigou 
possíveis irregularidades no 
uso do dinheiro recebido 
pela Prefeitura de Cachoeira 
Paulista durante a pandemia 
de Covid-19, apresentou, na 
terça-feira (13), o seu relatório 
final na Câmara. A vereadora 
Adriana Vieira (PTB), presiden-
te da Comissão, apresentou 
um resumo da investigação 
aos colegas, com destaques a 
apontamento no período do 
ex-prefeito Edson Mota (PL).

A Comissão era composta 
também pelas vereadoras 
Thálitha Barbosa (PT), relato-
ra e Ângela Protetora (MDB), 
membro. Os trabalhos tiveram 
início em outubro de 2021 e 
investigaram principalmente 
ações da gestão do ex-prefei-
to. A CEI teve duas trocas de 
membros: a vereadora Rogéria 
Lucas (PODE) pediu para dei-
xar a Comissão, assumindo em 
seu lugar o vereador Agenor 
do Todico (PL), que ficou pou-
co tempo, sendo substituído 
por Ângela Protetora.

Segundo Adriana, assim 
que a Comissão foi formada, 
os membros aprovaram um 
requerimento solicitando ao 
Executivo um relatório com 
todas as verbas recebidas 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

para o combate à pandemia de 
Covid 19. “Foram solicitadas 
informações acerca dos valo-
res destinados ao Município 
em razão da doença, a data de 
chegada dos recursos financei-
ros, a destinação das verbas e 
seu direcionamento, cópias 
das notas fiscais de todas as 
compras realizadas e de todos 
os gastos relacionados à Co-
vid-19, bem como informações 
quanto a forma de aquisição 
de materiais e equipamentos, 
a relação de todas as empresas 
contratadas para prestação 
de serviços durante o ano de 
2020 e, por fim, cópia dos 
extratos bancários desde o 
recebimento das verbas até 
seu destino final”, contou.

A Prefeitura enviou parte da 
documentação solicitada, mas 
de acordo com a vereadora, 
muitos documentos eram 
duplicados, o que dificultou 
a análise. “Nós também não 
tivemos acesso à documenta-
ção da Operação Comission, 
da Polícia Federal. Nós esti-
vemos em Cruzeiro e Brasília 
para obter informações sobre 
essa operação, mas sempre a 
informação era que os dados 
estavam em sigilo porque a 
investigação ainda está em 
andamento”.

A Operação Commission foi 
deflagrada em 31 de agosto 
de 2021 contra o desvio de 
recursos públicos destinados 

ao combate à pandemia em 
Cachoeira Paulista. Policiais 
federais cumpriram quatro 
mandados de busca e apreen-
são, uma medida cautelar de 
afastamento de função pública 
e proibição de ingresso em 
repartição pública. As ações 
policiais ocorreram em Cacho-
eira Paulista e Lorena.

Adriana Vieira informou 
que durante a análise da do-
cumentação sobre os gastos 
durante a pandemia de Covid 
19 foram detectadas várias 
irregularidades. Segundo o re-
latório final, “durante a análise 
dos processos administrativos 
chamaram a atenção o preço 
elevado, ausência de compro-
vação efetiva da entrega e do 
emprego dos materiais, entre 
outras”.

Foram identificadas também 
discrepâncias em assinaturas 
em documentos do ex-prefeito 
Edson Mota. “Mandamos os 
documentos para a polícia de 
Guaratinguetá e solicitamos 
um exame grafotécnico, mas 
até agora não recebemos o 
resultado”.

O ex-prefeito, inclusive, foi 
chamado para depor na CEI, 
mas não compareceu. “Ele foi 
notificado da oitiva, mas não 
compareceu e nem justificou 
a ausência”, informou a vere-
adora.

O relatório final da CEI 
aponta que “salta aos olhos a 

profusão de condutas dos ad-
ministradores municipais que 
podem caracterizar atos de 
improbidade administrativa”. 
O parecer será encaminhado 
ao Ministério Público do Esta-

do de São Paulo, Ministério da 
Saúde, Controladoria Geral da 
União, Tribunal de Contas do 
Estado e Ministério Público 
Federal. 

Commission – A operação 

da Polícia Federal em cumpri-
mento de quatro mandados 
de busca e apreensão levou 
à destituição do mandato do 
vereador Léo Fênix (PSB). 
Ele é investigado junto a um 
servidor público (não identi-
ficado) pelo desvio de verbas 
públicas para o enfrentamento 
à Covid-19.

Uma medida cautelar afas-
tou o parlamentar de suas 
funções, impedindo seu in-
gresso em repartição públi-
ca. Secretário de Cultura na 
gestão anterior, Léo Fênix e 
o segundo acusado teriam 
favorecido, de acordo com 
as apurações da PF, a con-
tratação de uma empresa no 
processo de negociação para 
o fornecimento de insumos e 
medicamentos destinados ao 
combate à Covid-19.

Como uma compensação 
pelo favorecimento, os inves-
tigados exigiam o pagamento 
de 5% a 10% do valor contra-
tual. A investigação aponta 
ainda que, por vezes, as em-
presas eram solicitadas a au-
mentar o valor do orçamento 
para que o montante recebido 
pelos agentes públicos fosse 
ainda maior. 

Com o afastamento de Léo 
Fênix, Dimas Barbosa (PSB) 
assumiu o cargo. Negando 
todas as acusações, Léo Fênix 
retornou à Câmara após três 
meses.

Adriana Vieira, que comandou as investigações da CEI da Pandemia

Foto: Arquivo Atos

CRE dá suporte a alunos com deficiência em Lorena
Projeto de implantação do CRE oferece atendimento educacional especializado para matriculados na rede municipal

Os alunos da rede municipal 
de Lorena que necessitam 
de educação especial podem 
contar com os serviços espe-
cializados do CRE (Centro de 
Recursos Especiais). O trabalho 
funciona como um centro de 
AEE (atendimento educacional 
especializado), nas instalações 
da Escola Milton Ballerini.

Segundo a coordenadora do 
CRE, Tatiana da Silva Medeiros 
Magalhães, o público-alvo do 
AEE são alunos da educação 
especial, ou seja, com defici-
ência, matriculados na rede 
regular de ensino municipal. 
“Assim que a família entrega o 
laudo de avaliação da criança 
na escola, a gestão o enca-
minha ao CRE. Esse laudo é 
analisado, tendo em vista que 
só atendemos deficiência e, 
portanto, essa análise precisa 
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ocorrer, pois recebemos mui-
tos laudos de transtornos de 
comportamento e transtornos 
psicológicos, o que não confi-
gura (sic) deficiência”.

Após a análise, em caso de 
deficiência, o laudo é repassa-
do ao setor de assistência so-
cial do CRE, para agendamen-
to de triagem social, e ao setor 
de cadastro de alunos para 
inserção das informações no 
sistema SED (secretaria Esco-
lar Digital), como para ciência 
das supervisoras responsáveis. 
“Assim que a família passa 
pela triagem social, os dados 
do aluno são direcionados 
para cada professor especia-
lista, ou seja, se a criança tem 
deficiência intelectual, ela será 
direcionada à lista de tal pro-
fessor. Se tem autismo, para 
a professora (sic) de autismo. 
Temos também professores 
especialistas em deficiência 
visual e auditiva”, explicou a 
coordenadora.

Atendimento especial para trabalho educacional de crianças com necessidades na rede municipal de Lorena

Foto: Divulgação PML

pressão, ansiedade, síndrome 
do pânico”. 

Tatiana explicou ainda que o 
CRE possuiu professores auxi-
liares mediadores de aprendi-
zagem, que recebem formação 
semanal e dão suporte tanto 
aos professores das classes 
regulares como aos alunos com 
deficiência. “Temos também 
duas classes exclusivas que 
recebem os alunos que, mesmo 
com todo o suporte, já regis-
trado, não estão conseguindo 
avanços significativos. Esses 
alunos são transferidos para as 
salas do CRE para receberem 
atendimento com professor 
especialista e professor me-
diador, e assim que o aluno 
conseguir um desenvolvimento 
significativo, é transferido no-
vamente ao ensino regular. Não 
tem um tempo certo para esses 
alunos ficarem aqui, cada um 
fica o tempo que precisar para 
um retorno sólido ao ensino 
regular”.

Assim que surge uma vaga, 
o aluno é chamado para que o 
responsável legal execute sua 
matrícula. “Estando matricula-
do, caso a família declare que 
não tem condições de trazer o 

aluno, a secretaria disponibiliza 
um carro com monitor que o 
busca e o entrega em sua resi-
dência semanalmente”.

A equipe trabalha com ques-
tões escolares para que o aluno 

tenha um melhor desenvolvi-
mento na escola. “Importante 
ressaltar que nossa equipe 
é educacional, ou seja, não 
realizam (sic) atendimentos 
de demanda clínica, como de-

Programa do Governo do Estado tem programação de atendimento na cidade a partir do próximo dia 20

Com aumento de contaminados, Guará intensifica combate à dengue
Ação foca em imóveis que possuem pendência de fiscalização; operação de vistoria ocorre em sete bairros nesta semana

Tentando conter o cresci-
mento de casos de dengue em 
Guaratinguetá, a Prefeitura 
lançou na segunda-feira (11) 
uma ação de intensificação 
de vistorias a imóveis em di-
versos pontos da cidade. De-
nominado “Patrulha Contra 
Dengue”, o programa busca 
fiscalizar propriedades em 
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que os agentes municipais 
anteriormente não consegui-
ram ter acesso.

De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Guaratinguetá, a equipe de 
Controle de Vetores per-
correrá dezenas de imóveis 
distribuídos pelos bairros 
Campo do Galvão, Jardim 
Bela Vista, Jardim Indepen-
dência, Jardim Primavera, 
Pedregulho, Vila Angelina 
e Village Mantiqueira. As 

casas e pontos comerciais 
selecionados apresentam 
pendências de fiscalização no 
sistema da Vigilância Epide-
miológica, seja por estarem 
fechados no momento da 
operação ou pelo fato de seus 
proprietários se recusarem a 
atender os profissionais.

Apesar de não informar o 
número exato, a Vigilância 
Epidemiológica revelou que 
quase a metade dos imóveis 
da cidade se encontram em 

situação pendente. O fato 
tem dificultado a eliminação 
de criadouros do mosquito 
transmissor da doença, o 
Aedes aegypti, em diversos 
pontos do município.

Sem data prevista de encer-
ramento, a “Patrulha Contra 
Dengue” é promovida de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h. Além de destacar 
a necessidade da ação, o 
coordenador do Controle de 
Vetores da Vigilância Epi-

demiológica, José Eduardo 
Barbosa, fez um apelo à po-
pulação. “Queremos contar 
com ajuda de cada morador 
no combate à dengue, por 
isso pedimos que recebam 
as equipes de Controle de 
Vetores em suas residên-
cias. Em caso de dúvida, os 
proprietários podem entrar 
em contato com a Vigilância, 
que confirmará a identidade 
dos profissionais. Proporcio-
nado ainda mais segurança, 

a programação semanal de 
ação nos bairros é divulgada 
nas redes sociais oficiais da 
Prefeitura”.

De acordo com o Executivo, 
a cidade contabiliza quarenta 
casos de dengue ao longo 
deste ano, sendo 39 autóc-
tones (contraídos no próprio 
município) e um importado 
(contraído em outra cidade). O 
montante de casos é 37% su-
perior ao do mesmo período 
do ano passado, que foi de 29.

Carreta da Mamografia deve fazer quinhentos exames em Aparecida

A Carreta da Mamografia do 
Programa Estadual Mulheres 
de Peito estará em Aparecida 
entre os dias 20 de setembro 
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e 1 de outubro, na praça Pa-
dre Vitor Coelho de Almeida, 
no Centro. Serão entregues 
senhas para a realização das 
consultas, e o atendimento 
será realizado de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h, e 
aos sábados, das 8h às 12h. 

O secretário de Saúde de 
Aparecida, Nilton Nogueira 
Barbosa, informou que o aten-
dimento será para mulheres 
a partir dos 35 anos. “De 35 
a 49 anos, elas devem estar 
munidas com o pedido médico 
efetuado pelo SUS (Sistema 

Único de Saúde) e apresentar 
o cartão SUS e RG”. 

As mulheres de 50 a 69 anos 
apresentam apenas cartão SUS 
e RG. Mulheres acima de seten-
ta anos, devem estar munidas 
com o pedido médico efetuado 
pelo SUS e apresentar o cartão 

SUS e RG. 
Barbosa explicou que serão 

atendidas cinquenta mulhe-
res por dia. “O pedido para o 
exame precisa ser feito pela 
rede SUS, é uma exigência 
do programa do governo do 
Estado”.

Em casos de dúvidas, as in-
teressadas podem entrar em 
contato pelos telefones (12) 
3105-7719 e (12) 3105-2202.

A mamografia é um pro-
cedimento com imagem de 
raio-X dos seios usada para 
rastrear o câncer de mama. Os 
exames desempenham um pa-
pel fundamental na detecção 
precoce da doença, e ajudam a 
diminuir as mortes por câncer 
de mama.
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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 consultas, 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.

Prefeitura de Pinda avança e inaugura 
Complexo Infantojuvenil de Saúde Mental
Nova unidade integra rede assistência psicológica e psiquiátrica no município; proposta é reforçar Caps

Expandindo a rede de as-
sistência psiquiátrica e psico-
lógica, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, na 
terça-feira (13), o Complexo de 
Saúde Mental Infantojuvenil. 
A intenção é integrar numa 
só área o atendimento para 
crianças e adolescentes.

De acordo com o Município, 
este é um março na rede de 
serviços de saúde mental. Pela 
primeira vez, o atendimento 
é estendido para menores de 
idade, de modo separado do 
público adulto.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O prédio está localizado na 
avenida Albuquerque Lins, 
ao lado da Receita Federal, 
e compreende a nova sede 
do Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) Infantil, e o novo 
Ambulatório de Saúde Mental 
Infantojuvenil, idealizado para 
crianças e adolescentes com 
transtornos leves e moderados. 
A meta do Caps Infantil é ofe-
recer atendimento ao público, 
além de ofertar acompanha-
mento clínico e a reinserção 
dos usuários aos ambientes de 
convívio social, assim como ga-
rantir o exercício dos direitos 
civis e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários. O 
Complexo de Saúde Mental In-Novo Complexo de Saúde Mental em Pinda; unidade é destinada a tratamento de crianças e adolescentes

Foto: Bruna Silva

fantojuvenil está sob a respon-
sabilidade do departamento de 
Atenção Especial da Secretaria 
Municipal de Saúde.

No último mês, o prefeito 
Isael Domingues (PL) inaugu-
rou o Ambulatório de Saúde 
Mental, ao lado do CEM (Cen-
tro de Especialidades Médicas). 
No espaço, serão auxiliados 
moradores encaminhados 
pelas unidades de saúde do 
município.

Domingues ressaltou a ne-
cessidade do atendimento 
humanizado, principalmente 
na área da saúde mental, que 
precisa acolher de maneira 
satisfatória os pacientes de 
diferentes idades.

Depois de quase duas déca-
das de espera, um grupo de fa-
mílias, enfim, se juntou a outras 
que estão recebendo blocos de 
moradias por meio do CDHU 
(Companhia Desenvolvimento 
Habitacional Urbano) e já conta 
com as chaves, em Cachoeira 
Paulista. A Prefeitura entregou 
no último dia 6 o terceiro lote, 
com dez casas.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), acompanhado 
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dos secretários municipais, 
vereadores, representantes do 
CDHU e do Governo do Estado 
de São Paulo, participou da 
entrega das chaves para as 
famílias, no bairro São José.

O empreendimento foi en-
tregue com a infraestrutura 
completa (ruas pavimentadas, 
sinalizadas e arborizadas, sa-
neamento, drenagem, eletrici-
dade e iluminação). Todos os 
cômodos dos imóveis têm piso 
cerâmico e azulejo nas áreas 
molhadas. Nos próximos dias, 
as unidades receberão sistema 
de aquecimento solar. No total 

Com dez novas moradias no 
bairro São José, CDHU põe fim 
à longa espera em Cachoeira  
Durante entrega, prefeito anuncia mais quarenta unidades, 
além da oferta do Município de terreno para novas casas 

Foto: Divulgação PMCP

Entrega de casas do CDHU em Cachoeira; ação é realizada por meio do programa do Governo do Estado

foram investidos por unidade 
habitacional o valor de R$ 
69.825,97.

A Prefeitura destacou que a 
entrega dos imóveis, após espe-
ra de anos, se tornou realidade 
devido ao acompanhamento 
de Mineiro junto à empreiteira 
contratada. O prefeito ressaltou 
que, em pouco tempo, deve 
entregar outras quarenta uni-
dades em fase de finalização. 

No ato de entrega foi anun-
ciada a entrega de um terreno 
público para construção de 
mais cinquenta unidades ha-
bitacionais pelo CDHU.

São Sebastião tenta reforçar limpeza pública com mão de obra carcerária 

A Prefeitura de São Sebas-
tião e o Governo do Estado 
firmaram uma parceria que 
permite a contratação de 
detentos para o serviço de 
limpeza pública na cidade. 
Além de reforçar a mão de 
obra municipal, a iniciativa 
busca contribuir para o pro-
cesso de ressocialização dos 
presidiários.

De acordo com o Executi-
vo, o acordo foi firmado no 
último dia 2. Além do pre-
feito Felipe Augusto (PSDB), 
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Prefeitura fecha parceria com o Estado para contratar 55 detentos; grupo deve atuar em vias e praias da Costa Norte
o encontro contou com as 
participações do superin-
tendente do órgão estadual 
Funap (Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel), Pau-
lo Henrique Coltre, do diretor 
do CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Caraguatatu-
ba, Alan Scarabel, e do diretor 
da Pastoral Carcerária da 
Diocese de Caraguatatuba, 
padre Márcio José de Fraga. 

A parceria possibilita que 
a Prefeitura contrate até 
55 detentos que estão em 
regime semiaberto, sistema 
que permite ao sentenciado 
deixar a prisão, durante o 
dia, para trabalhar ou estu-

dar. Além de ajudar em seu 
processo de ressocialização, 
a ação garante que o presi-
diário tenha uma redução de 
um dia na pena a cada três 
trabalhados.

Os apenados, selecionados 
pelo Funap, atuarão em ati-
vidades de limpeza pública 
como varrição de vias, coleta 
de lixo em praias e pinturas 
de guias e sarjetas na região 
da Costa Norte da cidade. 
De acordo com o Executivo, 
os detentos nascidos em São 
Sebastião terão prioridade 
em participar do programa. 

Apesar de ainda não pos-
suir uma data prevista para 

o início da ação, já que o 
convênio junto ao Estado 
deverá ser assinado até o 
fim deste mês, a Prefeitura 
revelou que deverá investir 
semestralmente R$ 70 mil 
na manutenção do programa, 
pois arcará com os gastos 
de transporte, alimentação 
e confecção dos uniformes 
dos detentos. 

Através de convênios com 
a Funap, as prefeituras da 
região que contam com mão 
de obra carcerária para a exe-
cução de serviços municipais 
são Caraguatatuba, Campos 
do Jordão, Pindamonhanga-
ba Taubaté e Tremembé.

Foto: Reprodução PMSS

Reunião de representantes do Estado com o governo de Felipe Augusto
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Sebrae e Isael articulam desenvolvimento 
econômico com atividades do “Mais Pinda”
Medida implanta série de ações para alavancar empreendedorismo e oportunidades de negócio na cidade

Vislumbrando um novo 
cenário com mais empregos 
e economia fortalecida, repre-
sentantes do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) parti-
ciparam de um encontro com 
o prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
na última semana. A reunião 
buscou analisar o balanço 
dos programas econômicos 
desenvolvidos.

Para implantar o “Mais 
Pinda”, os gestores apresen-
taram dados e também o 
balanço dos investimentos 
realizados até setembro des-

Bruna Silva
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te ano. “Temos um histórico 
de relacionamento muito 
positivo com a Prefeitura de 
Pinda e queremos estreitar 
ainda mais esse trabalho 
visando um programa sólido 
de desenvolvimento local, 
e por isso apresentamos 
algumas oportunidades que 
irão incrementar tanto no 
aspecto econômico como so-
cial”, destacou o assessor da 
superintendência no Estado 
de São Paulo, Fábio Freire.

Entre as novas ações no 
ramo, a “Sala do Empreende-
dor” está em processo de im-
plantação e deve atender rede 
de fomento às iniciativas de 
empreendedorismo. A cidade 
discutiu ainda a potenciali-
zação com o turismo, como Reunião "Mais Pinda" teve a presença do prefeito Isael Domingues; iniciativa promete fortalecer economia

um vértice de crescimento 
econômico. 

Novas ações estão previstas 
para acontecer em parceria 
com o Sebrae, como os pro-
gramas Start Cidade e Pro-
forte, além da abertura de dez 
turmas do Empreenda Rápido 
e seis turmas dos Programas 
Setoriais, Ali Produtividade e 
Ali Rural. Ao todo, serão mais 
de seiscentas vagas disponí-
veis para a população.

“Foi uma importante opor-
tunidade de networking, e 
nossos secretários sabem 
que a missão é utilizar ao 
máximo dessas ferramentas. 
Pedimos criatividade e que 
todos possam propor ações 
e maximizar os resultados”, 
analisou Domingues.

Mirando emprego, Cruzeiro concede áreas a três empresas
Prefeitura estima criação de até duzentos postos de trabalho; empreendimentos contemplados são do ramo alimentício

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, na manhã desta 
quarta-feira (14) a concessão 
de áreas públicas para três 
empresas do setor alimentício. 
A iniciativa prevê a geração 
de até duzentos empregos 
diretos e indiretos na cidade.

Em nota oficial, o Executivo 
informou que o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) ofi-
cializou na tarde de terça-feira 
(13) a concessão de terrenos 
no bairro Vila Regina Célia às 
empresas Delapria Congela-
dos, Quero Mais Alimentos e 
Santo Mato Ervas e Alimentos. 
Aprovada pela Câmara no fim 
de agosto, a decisão atende 
ao pedido das diretorias dos 
empreendimentos, que atu-
almente estão instalados na 
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cidade em imóveis alugados.
Além de destacar a im-

portância da ação, Fonseca 
revelou o valor que as em-
presas deverão investir na 
construção de suas fábricas. 
“O objetivo dessa iniciativa é 
promover a geração de em-
pregos e renda em Cruzeiro. 
Ao todo, as contempladas 
investirão aproximadamente 
R$ 2 milhões na aquisição de 
equipamentos e na construção 
de seus prédios. Ao nosso 
Legislativo, agradeço por 
mais essa parceria de criar 
oportunidades para ampliar 
o nosso parque industrial, 
seja com pequenas, médias 
ou grandes empresas”.

Válido por quatro anos, o 
processo de concessão exige 
que as empresas iniciem as 
construções dos prédios em 
até dois anos. Após o término 
do período de vigência do Reunião de doação de área em Cruzeiro com participação de Thales Gabriel; iniciativa tem foco econômico

Foto: Reprodução PMC

acordo, os proprietários dos 
empreendimentos deverão 
solicitar a doação definitiva 
das áreas, pedido que será 
analisado pela Prefeitura e 
pela Câmara.

Emprego – De acordo com 
dados do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desem-
pregados), Cruzeiro contabi-
liza nos primeiros oito meses 
deste ano 3.174 contratações 
e 2.647 demissões, conquis-
tando um saldo positivo de 
527 novos empregos.

Em julho, último mês ava-
liado pelo Ministério do Tra-
balho, o município registrou 
464 admissões e 341 desli-
gamentos, atingido um saldo 
favorável de 123 novas opor-
tunidades. O montante coloca 
a cidade como a sétima com o 
melhor resultado da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

(12) 99148-2196
SAIBA MAIS

(12) 99148-2196
*

Prefeitura de Silveiras abre concurso público com mais de cem vagas
Salários oferecidos pela administração municipal chegam a R$ 7,8 mil; prova para contratações deve ser aplicada em novembro 

A Prefeitura de Silveiras 
anunciou última segunda-feira 
(12) a abertura de um concurso 
público para a contratação de 
120 profissionais, que devem 
atuar já em 2022. Oferecendo 
salários que variam de R$ 
1.220 a R$ 7,8 mil, o Executivo 
aceitará inscrições até 11 de 
outubro. 

O edital disponível no site 
da empresa Agirh (Assessoria 
e Gestão Integrada em Recur-
sos Humanos S/C Ltda. ME), 
contratada pela Prefeitura para 
organizar o concurso público, 
revela que o processo prevê o 
preenchimento de 120 vagas, 
distribuídas por 41 cargos e 
contando com oportunidades 

Da Redação
Silveiras

para candidatos de nível de 
ensino fundamental ao supe-
rior. O certame possui taxas 
de inscrição que variam de R$ 
40 a R$ 53.

Dos cargos disponíveis, o de 
procurador jurídico, que tem 
duas vagas, é o que oferece a 
melhor remuneração, R$ 7,8 
mil mensais. Por outro lado, 
a função de servidor braçal, 
que conta com 19 oportuni-
dades, tem o ordenado de R$ 
1.220,25 mensais.

De acordo com o edital, a 
aplicação das provas objetivas 
deverá ocorrer entre os dias 6 
e 20 de novembro.

A Agirh deve divulgar a data 
exata do exame até o início 
de outubro. Os concorrentes 
aos postos de servidor braçal, 
cantoneiro e motorista serão 
submetidos a provas práticas. 

Além de conferir o salário 
oferecido e os conteúdos es-
pecíficos que serão cobrados 
na prova, os interessados no 
certame devem acessar o site 
oficial da organizadora para 
efetuar a inscrição através do 
link agirh.org.   

Oportunidades – Com o 
objetivo de renovar o quadro 
municipal, o  concurso públi-
co da Prefeitura de Silveiras 
conta com vagas abertas para 
agente comunitário de Saúde 
(3); agente de saneamento (2); 
analista de tributos (2); analis-
ta de suporte (1); assessor de 
planejamento (1); assessor da 
unidade mista de Saúde (1); 
assistente administrativo (2); 
assistente social (1); auxiliar 
de contabilidade (1); auxiliar de 
creche (6); auxiliar de desenvol-
vimento infantil (6); biomédico 
(1); braçal (19); cantoneiro (10); 
contador (1); coordenador 
da defesa civil (1); controla-
dor interno (1); eletricista/
encanador (1); encarregado 
de equipe (2); encarregado de 

obras e serviços públicos (1); 
encarregado do departamento 
de pessoal e recursos humanos 
(1); engenheiro (1); mecânico 
(1); médico (3); médico de Es-
tratégia  de Saúde da Família 
(2); motorista (6); pedreiro (6); 

psicólogo escolar (1); pintor 
(3); porteiro contínuo (3); pro-
curador jurídico (2); professor 
de educação básica I (10); 
professor de ciências biológi-
cas (1); professor de história 
(1); professor de educação 

física (1); recepcionista de 
pronto socorro (4); técnico em 
enfermagem (6); técnico em 
enfermagem de ESF (1); técnico 
desportivo (1); técnico em segu-
rança do trabalho (1); zelador 
de cemitério/coveiro (2).

UPA de Silveiras, unidade que deve receber novos funcionários após concurso aberto pela Prefeitura

Foto: Reprodução PMS
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Águas Piquete realiza ação simbólica 
para homenagear todos seus clientes
Empresa busca maior encanto no atendimento para fortalecer o relacionamento

Para comemorar o Dia do 
Cliente, 15 de Setembro, a 
Águas Piquete proporcionou 
uma experiência diferente em 
sua loja. Logo após o atendi-
mento, o cliente estourava um 
balão e ganhava um brinde. 
“Foi uma maneira singela de 
agradecer a parceria conquis-
tada ao longo desses anos. 
Priorizamos em realizar um 
atendimento humano e eficaz 
em todas as nossas ações, 
tratando todos os casos com 
muita empatia”, disse Mirian 
Guillen, diretora operacional 
da Águas Piquete.

A Iguá Saneamento, que é a 
controladora da Águas Piquete, 
busca eficiência no atendimen-
to ao consumidor, tanto nas 
lojas, como nos canais digitais 

Da Assessoria
Piquete

e nos serviços de campo. Para 
inspirar colaboradores a exe-
cutarem todas as atividades 
com o objetivo de perceber 
e atender com excelência, a 
companhia criou o Projeto de 
Encantamento. “Mais do que 
atender, é preciso entender 
quem está do outro lado, sentir 
suas necessidades e estabelecer 
um diálogo para que se con-
siga solucionar os problemas 
identificados”, explica João 
Paulo Grunert Serra, diretor de 
clientes da Iguá Saneamento.

Com esse propósito, a Iguá 
Saneamento foi a 1ª empresa 
do setor no país a utilizar o 
NPS (Net Promoter Score) para 
medir a satisfação de seus clien-
tes, com avaliações realizadas 
semanalmente para identificar 
oportunidades de melhoria 
em seus processos e mitigar 
problemas com rapidez.

Desde que iniciamos com as 

ações, percebemos uma proxi-
midade maior na nossa relação 
empresa/cliente. Ao receber 
esse retorno mais próximo, o 
consumidor se sente acolhido, e 
demonstramos assim o cuidado 
que temos com a prestação de 
nossos serviços”, conta Guillen.

Na busca pela satisfação do 
cliente, a empresa também 
criou o Digi Iguá, plataforma 
on-line onde o cliente encontra 
diversos serviços e soluções 
rápidas para facilitar o seu 
dia a dia, como o pagamento 
de contas via PIX ou cartão 
de crédito, emissão de 2ª via 
e acompanhamento do seu 
consumo.

Ações como estas estão re-
lacionadas com as frentes do 
plano estratégico de sustenta-
bilidade da Iguá, o SERR, criado 
para transformar a empresa 
em referência para as questões 
ESG no saneamento, no mundo. 
A sigla SERR representa os 
quatro pilares essenciais que 
orientam a atuação em todas 

as unidades operacionais da 
companhia: Segurança hídrica, 
Eficiência na produção e distri-
buição de água, Responsabili-
dade na coleta e tratamento de 
esgoto e Respeito às pessoas.

Atualmente, o grupo dirige 
20 operações, com atuação em 
39 municípios e seis estados. 
Cerca de 7 milhões de pessoas 
são beneficiadas pelos serviços 
da Iguá. A companhia alcançou 
a cobertura de 98% da rede de 
água e um aumento de 30% da 
população atendida da rede 
de esgoto, com um total de 
220 bilhões de litros tratados 
por ano.

Os dados traduzem o empe-
nho, investimento e esforço da 
Iguá em alcançar seu principal 
objetivo: ser a melhor empresa 
de saneamento para o Brasil. 
“Queremos ser reconhecidos 
pelo valor que agregamos 
à comunidade e pelo nosso 
relacionamento de profundo 
respeito ao cliente e ao meio-
-ambiente”, conclui Serra.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 42/2022 PROCESSO 433/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital da Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é registro de 
preços para aquisição de material de consumo para o laboratório de análises clínicas 
pelo período de 12 meses.
A alteração no Edital ocorreu no descritivo do no Lote18 item 94 da tabela do Anexo I – 
Termo de Referência e no Anexo II – Modelo de Planilha de Proposta e a inclusão do Lote 
08 – Cota Reservada 25% ME/EPP do Lote 07.
Do dia 16 de setembro de 2022 ao dia 31 de outubro de 2022 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 31 de outubro 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 
(Horário de Brasília). 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 CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 454/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de Curso de Drone para Decolagem e Habilitação para 
Pilotagem.
CONTRATADA: FUTURISTE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 
32.518.860/0001-08 - VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$ 1.528,00 (mil 
quinhentos e vinte e oito reais) - DATA DE ASSINATURA: 16/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 43/21 – PP 22/21 – Proc. Licit 230/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER LTDA CNPJ Nº: 22.120.088/0001-18
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 43/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 230/2021, Pregão 
Presencial nº 22/2021, firmado em 28 de setembro de 2021, nos termos previstos em 
sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 28 de setembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor do (IPCA/IBGE), no percentual de aproximadamente 
11,73% (onze inteiros e setenta e três centésimos por cento), perfazendo um montante 
de aproximadamente R$ 194.096,65 (cento noventa e quatro mil noventa e seis reais e 
sessenta e cinco centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado 
a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 1.848.576,75 (um 
milhão, oitocentos quarenta e oito mil, quinhentos setenta e seis reais e setenta e cinco 
centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 158/20 – PP 53/20 – Proc. Licit 359/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº: 00.000.000./0001-91
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 158/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 359/2020, Pregão Presencial 
nº 53/2020, firmado em 14 de setembro de 2020, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 14 de setembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica o valor do Contrato reajustado conforme a variação do IPCA/
IBGE, no percentual de aproximadamente 9,12% (nove inteiros e doze centésimos por 
cento), conforme previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 543.307,93 (quinhentos 
quarenta e três mil, trezentos e sete reais noventa e três centavos).
CLAÚSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. 
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2022

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 414/2022-SUP; 6775/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de rolo de lã de carneiro, cabo para rolo de lã e de fita zebrada, para atender as 
necessidades da Secretaria de Trânsito e Transportes.
CONTRATADA: JOSE ALCEU DE SOUZA ME, CNPJ/MF Nº: 00.500.668/001-06, DATA 
DA ASSINATURA: 16/09/2022.

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 452/2022-SUP; 
6974/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de materiais para executar o Curso de Corte e Costura aos munícipes 
em vulnerabilidade social.
CONTRATADA: PAULO ROBERTO DA FONSECA PELUCIA, 
CNPJ/MF Nº: 08.970.669/0001-18.
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022.

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 386/2022-SUP; 6075/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de serviços de Curso de Drone para Decolagem e Habilitação para Pilotagem.
CONTRATADA: FUTURISTE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF Nº: 
32.518.860/0001-08, DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022.

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 456/2022-SUP; 7752/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição do tratamento de Câmara Hiperbárica, para munícipe determinado, conforme 
processo n.º 1002819-5.2022.8.26.0323.
CONTRATADA: BAROMED LTDA., CNPJ/MF Nº: 03.707.812/0001-60, DATA DA 
ASSINATURA: 16/09/2022.

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 457/2022-SUP; 7542/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe determinado, para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA, CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21.
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022.

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 459/2022-SUP; 7305/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipes determinados, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: GOLD CNF COMERCIO DE JOIAS LTDA, CNPJ/MF Nº: 12.065.396/0001-34.
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA, CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21.
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2022.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2022.  
PROCESSO Nº 345/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 29/09/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
19/09/2022. 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 041/2022 - Edital nº 097/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 157/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET, PARA OS PREDIOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 30 de setembro 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 3186 6022 / 12 3186 6010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 037/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 037/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 11, 12, 22, 36, 39, 48, 52, 72, 73, 93, 96, 102, 103, 137, 162, 223, 230, 234, 235, 
251, 252, 260, 261, 265, 287, 290, 314, 324, 337, 342, 351, 366, 372, 379, 381, 386, 
401, 429, 440, 447 e 448 a empresa ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, 
CNPJ: 03.945.035/0001-91. 
Itens: 160, 210 e 211 a empresa AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 
CNPJ: 65.817.900/0001-71.
Itens: 41, 42, 45, 46, 47, 58, 90, 112, 113, 123, 163, 167, 175, 190, 191, 233, 282, 293, 357, 
361, 362, 417, 420, 427 e 453 a empresa CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA., CNPJ: 05.782.733/0001-49.
Itens: 66, 259, 284, 285, 288 e 415 a empresa CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ: 
55.309.074/0001-04.
Itens: 26, 27, 29, 119, 220 e 221 a empresa CM HOSPITALAR S.A., CNPJ: 12.420.164/0009-
04.
Itens: 57, 70, 75, 81, 126, 356, 405 e 446 a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91.
Itens: 33, 44, 59, 62, 63, 78, 79, 87, 94, 97, 104, 105, 128, 139, 166, 254, 274, 283, 286, 
289, 304, 328, 331, 336, 338, 354, 363, 374, 376, 377, 378, 387, 393, 394, 396, 397, 
398, 402, 403, 404, 414, 418, 428 e 451 a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51.
Itens: 214, 216 e 222 a empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 61.613.881/0001-00.
Itens: 40, 49, 114, 115, 116, 121, 124, 130, 131, 132, 136, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 
151, 154, 155, 156, 157, 164, 169, 171, 173, 177, 180, 183, 186, 195, 197, 198, 199, 201, 
203, 204, 205, 208, 209, 212, 213 e 424 a empresa DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA, 
CNPJ: 45.651.775/0002-46.
Itens: 10, 28, 77, 206 e 416 a empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26.
Itens: 143, 207 e 273 a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA., CNPJ: 04.027.894/0007-50.
Itens: 153, 174, 179, 206 e 238 a empresa FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 08.231.734/0001-93.
Itens: 8, 13, 19, 23, 24, 25, 30, 34, 38, 51, 55, 56, 68, 85, 107, 118, 133, 141, 149, 159, 
165, 172, 185, 192, 193, 202, 225, 232, 236, 409, 410 e 445 a empresa INOVAMED 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 12.889.035/0001-02.
Itens: 127, 152, 168, 196, 217, 219, 318 e 422 a empresa INTERLAB FARMACEUTICA 
LTDA, CNPJ: 43.295.831/0001-40.
Itens: 32, 125, 142, 189, 227, 228, 231, 241, 243, 253, 264, 268, 271, 275, 276, 291, 292, 
307, 308, 309, 316, 320, 321, 334, 343, 350, 352, 353, 355, 411 e 419 a empresa MEDICAL.
COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 36.146.166/0001-68.
Itens: 5, 88, 120, 144, 161, 178, 278, 279, 281, 296, 300, 311, 322, 339, 346, 368, 373 e 
456 a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 
28.123.417/0001-60.
Itens: 7, 83, 109, 181, 229, 299 e 313 a empresa PORTAL LTDA, CNPJ: 05.005.873/0001-00.
Itens: 2, 4, 6, 9, 18, 21, 37, 43, 50, 69, 71 e 80 a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA 
LTDA, CNPJ: 73.856.593/0001-66.
Itens: 53, 270 e 423 a empresa R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ: 04.851.958/0001-47.
Itens: 1, 3, 14, 15, 16, 17, 31, 35, 60, 61, 64, 65, 67, 74, 76, 84, 86, 89, 108, 117, 134, 158, 
176, 182, 187, 200, 224, 242, 248, 258, 272, 294, 310, 312, 315, 323, 326, 330, 364, 365, 
370, 371, 383, 384, 385, 395, 407 e 452 a empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ: 05.847.630/0001-10.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.
Cachoeira Paulista, 16 de setembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 035/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 035/2022 na seguinte conformidade:
Item: Lote 01 a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ: 02.558.157/0001-62.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura do Contrato.
Cachoeira Paulista, 16 de setembro de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 041/2022 - Edital nº 097/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 157/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET, PARA OS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA.  
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 30 de setembro 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 3186 6022 / 12 3186 6010. 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO N° 037/2022 

 
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, resolvo 
HOMOLOGAR o Pregão nº 037/2022 na seguinte conformidade: 
 
Itens: 11, 12, 22, 36, 39, 48, 52, 72, 73, 93, 96, 102, 103, 137, 162, 223, 230, 234, 235, 251, 252, 
260, 261, 265, 287, 290, 314, 324, 337, 342, 351, 366, 372, 379, 381, 386, 401, 429, 440, 447 e 
448 a empresa ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 03.945.035/0001-91.  
 
Itens: 160, 210 e 211 a empresa AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 65.817.900/0001-71. 
 
Itens: 41, 42, 45, 46, 47, 58, 90, 112, 113, 123, 163, 167, 175, 190, 191, 233, 282, 293, 357, 361, 
362, 417, 420, 427 e 453 a empresa CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 
05.782.733/0001-49. 
 
Itens: 66, 259, 284, 285, 288 e 415 a empresa CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CNPJ: 55.309.074/0001-04. 
 
Itens: 26, 27, 29, 119, 220 e 221 a empresa CM HOSPITALAR S.A., CNPJ: 12.420.164/0009-04. 
 
Itens: 57, 70, 75, 81, 126, 356, 405 e 446 a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 
67.729.178/0004-91. 
 
Itens: 33, 44, 59, 62, 63, 78, 79, 87, 94, 97, 104, 105, 128, 139, 166, 254, 274, 283, 286, 289, 304, 
328, 331, 336, 338, 354, 363, 374, 376, 377, 378, 387, 393, 394, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 
414, 418, 428 e 451 a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 
44.734.671/0001-51. 
 
Itens: 214, 216 e 222 a empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 61.613.881/0001-00. 
 
Itens: 40, 49, 114, 115, 116, 121, 124, 130, 131, 132, 136, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 154, 
155, 156, 157, 164, 169, 171, 173, 177, 180, 183, 186, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 
208, 209, 212, 213 e 424 a empresa DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA, CNPJ: 45.651.775/0002-46. 
 
Itens: 10, 28, 77, 206 e 416 a empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26. 
 
Itens: 143, 207 e 273 a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA., CNPJ: 04.027.894/0007-50. 
 
Itens: 153, 174, 179, 206 e 238 a empresa FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI, CNPJ: 08.231.734/0001-93. 

CLUBE COMERCIAL DE LORENA  
 

C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29   
CONSELHO DELIBERATIVO 

GESTÃO 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

                                                       Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01          CEP: 12.600-201 
                                                     Tel/Fax: (12) 3153-1212 — 3153-2932     Lorena-SP    

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

   A Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena, Ana Cristina 
Alves de Freitas Leal, no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais, em conformidade 
com os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo 
único, 55 inciso II, 56, 116, 121, 122, 123, 125, 126 inciso II, 127, 129 inciso I, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 e 175 incisos I e XVI, 
todos do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) Associados(as) em dia com suas obrigações 
estatutárias e regimentais para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, para a renovação de 
1/3 dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo para o triênio 2022/2025, a ser realizada 
na sede do Clube Comercial de Lorena sito na Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01, Centro, 
Lorena/SP, no dia 06 de novembro de 2022, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 
horas em segunda e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Eleição para renovação de 1/3 (um terço) dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo 
para o triênio 2022/2025; 

 
 
 
Observações: 
 

1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 08 de setembro de 2022, na secretaria do 
Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
 

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 07 de outubro de 2022, de acordo com o artigo 
135 do Regimento Interno; 
 

3) Nesta data é de 1.631 (um mil, seiscentos e trinta e um) o número de Associados com direito a 
voto. 
 
Lorena-SP, 06 de setembro de 2022. 
 
 
 

                                             
 

 
         ANA CRISTINA ALVES DE FREITAS LEAL 

                                                Presidente do Conselho Deliberativo  
                                                          Clube Comercial de Lorena 
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Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 198/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E 
CORRELATOS PARA SUPRIR PROCESSO JUDICIAL – 1000693-28.2016, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 29/09/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 29/09/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 29/09/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/09/2022. 

 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. DE PREÇOS) nº 037/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 348/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE 
COZINHA P13KG E P45KG PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.  
 

Abertura: 19/09/2022 – Sessão Pública: 30/09/2022 – 09h30min.  
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 16 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

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

GALERIA VERAS
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De olho no turismo, Cachoeira 
quer comércio liberado até as 2h
Projeto tenta expandir horário de fechamento a restaurantes e bares; ambulantes até 0h

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos Mi-
neiro (MDB), enviou para 
Câmara projeto que altera a 
lei 2.175/2016, que trata do 
horário de fechamento do co-
mércio na cidade. A mudança 
foi acordada durante uma 
reunião entre o chefe do Exe-
cutivo, secretários de governo 
e vereadores, na quarta-feira 
(14).

Estiveram presentes na 
reunião, além do prefeito, a 
secretária de Fazenda, Claudia 
Antunes Siqueira; o secretário 
de Negócios Jurídicos, Tarcísio 
Martins; a secretária de Gover-
no, Patrícia Andrade Santos, 
o chefe de Gabinete, Luiz 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

Gustavo da Silva Barreira; e os 
vereadores Nenê do São João 
(PSB), Felipe Piscina (DEM) e 
Max Barros (DEM).

Segundo o prefeito, a lei de 
2016 determina que o comér-
cio feche a 0h, o que tem gera-
do reclamações por parte dos 
comerciantes e cobranças da 
Polícia Militar e do Ministério 
Público. “A polícia e o MP têm 
cobrado que os comerciantes 
cumpram a lei e fechem seus 
estabelecimentos à meia-noite. 
Porém, nós somos uma cidade 
turística e quando tem evento 
na Canção Nova é preciso 
que os turistas tenham lugar 
para comer e as lanchonetes 
acabam ficando abertas”.

Para atender essa demanda, 
Mineiro decidiu por fazer uma 
adequação à lei, alterando o 
horário do comércio estabele-O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que apresentou proposta para ampliar horário limite para comércio

Foto: Arquivo Atos

cido até as 2h. “Os ambulantes 
terão que parar a meia noite, 
mas quem tem comércio es-
tabelecido poderá ficar até as 
2h.  Desse jeito fica bom para 
todo mundo”.

Para o vereador Felipe 
Piscina, a mudança ajuda o 
comércio a se recuperar da 
crise gerada pela pandemia 
da Covid 19. “Nós saímos de 
uma situação muito difícil, 
e agora que nossos comer-
ciantes estão se recuperando 
financeiramente”.

Max Barros ressaltou que 
a adequação da lei será mui-
to bem-vinda. “Não adianta 
ficar criticando, nós temos 
que achar uma solução para 
o problema do horário do 
comércio. Nós viemos aqui, 
trouxemos o problema para 
o prefeito e achamos uma 
solução”. 

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Tarcísio Martins, 
ressaltou que a legislação 
é de 2016 e precisava ser 
revista. “Agora nossa cidade 
tem essa demanda muito 
grande e não é só no final de 
semana. Essa alteração da 
lei é o caminho correto que 
o Executivo encontrou junto 
com o Legislativo”.

Para reduzir desemprego, Ubatuba faz mutirão até domingo
Ação oferece 120 empregos para obra na Rio-Santos; cidade litorânea enfrenta onda de demissões em 2022

Tentando ajudar os desem-
pregados de Ubatuba a con-
seguirem uma recolocação 
no mercado de trabalho, a 
Prefeitura realizará neste fim 
de semana o “Mutirão do 
Emprego”. Os 120 moradores 
selecionados pela ação serão 
contratados por uma empresa 
que executará em breve uma 
obra na rodovia BR-101, a 
Rio-Santos.    

De acordo com o Executi-
vo, o ‘Mutirão do Emprego’ 
segue hoje, das 9h às 12h, no 
Poupatempo, que fica na rua 
Professor Thomaz Galhardo, 
nº 1.172, no bairro Umuarama. 
O atendimento ocorrerá por 
ordem de chegada, através da 
distribuição de senhas aos inte-
ressados. Além do currículo, os 
candidatos devem apresentar 
RG, CPF e Carteira de Trabalho. 

Da Redação
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Apesar de não informar o 
nome da empresa que será 
responsável pela contratação 
e o período de duração da obra 
na Rio-Santos, a Prefeitura 
revelou o número de vagas dis-
poníveis para cada um dos 15 
cargos: ajudante (40), auxiliar 
de topografia (1), encarregado 
de obras (6), agente de limpeza 
e conservação (20), motorista 
de caminhão basculante (1), 
oficial armador (15), oficial 
de carpinteiro (10), oficial 
pedreiro (10), operador de 
equipamentos (1), operador 
de escavadeira (1), profissional 
líder (8), sinaleiro (1), técnico 
de medição (1), técnico de 
segurança do trabalho sênior 
(1) e vigia (4). 

O secretário de Assistência 
Social de Ubatuba, Luiz Augus-
to Martins, destacou a rele-
vância da ação. “Esse mutirão 
será muito importante, pois 
dará oportunidade principal-
mente para moradores que 

Unidade do Poupatempo em Ubatuba que recebe mutirão do emprego e segue até o próximo domingo

Foto: Reprodução PMU

se encontram em situação de 
vulnerabilidade social de se 
reinserirem no mercado de 
trabalho”.

Preocupação – O anúncio 
do ‘Mutirão do Emprego” soou 
como um alívio para grande 
parte da população de Uba-
tuba, que enfrenta neste ano 
uma onda de fechamento de 
postos de trabalho. Segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados), a cidade registrou 
nos primeiros oito meses 
5.328 contratações e 5.983 
demissões, gerando um saldo 
negativo de -655. 

Em julho, último mês ana-
lisado pelo Caged, a cidade 
contabilizou 697 admissões 
e 698 desligamentos, atingido 
um saldo negativo de -1. O 
número coloca a cidade como 
a quinta em pior situação na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

Cruzeiro anuncia novo mutirão 
de castração de cachorros e gatos

Com o objetivo de conter 
o aumento de cães e gatos 
abandonados em Cruzeiro, a 
Prefeitura anunciou na tar-
de de quarta-feira (14) que 
promoverá um novo mutirão 
gratuito de castração. Com 
inscrições abertas a partir da 
próxima semana, a ação prevê 
a realização de 120 operações.

Em nota divulgada no Face-
book, a Prefeitura informou 
que a nova ação de controle 
populacional de animais terá 
suas inscrições abertas na 
próxima segunda-feira (19) e 
encerradas no dia seguinte. 
A ação atenderá apenas os 
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cães e gatos de moradores de 
Cruzeiro inscritos no CadÚnico 
(Cadastro Único), ferramenta 
do Governo Federal que reúne 
dados de famílias de baixa 
renda e otimiza o acesso a 
benefícios sociais.

Os interessados, que podem 
solicitar a castração de até dois 
animais, devem comparecer 
ao prédio do Cean (Centro de 
Apoio ao Animal), localizado 
na rodovia Deputado Nesralla 
Rubez, nº 2.760, no bairro Vila 
Juvenal. Além do comprovante 
de endereço, o morador deve 
apresentar o CadÚnico atuali-
zado, CPF e o seu RG.

A expectativa é que as ci-
rurgias sejam realizadas até o 
fim da primeira quinzena de 
outubro, sendo que a equipe 

Iniciativa conta com 120 vagas abertas até a próxima semana

do Cean informará com antece-
dência a data exata aos donos 
dos animais. É permitida a 
castração apenas para os pets 
que possuem entre seis meses 
e oito anos de idade. Para que 
possam ser submetidos ao pro-
cedimento, os cães necessitam 
pesar no máximo trinta quilos, 
enquanto os gatos sete quilos. 

De acordo com a assessoria 
da direção do Cean, ao longo 
deste ano cerca mil cães e 
gatos foram castrados gratui-
tamente no munícipio. O órgão 
reforça que o procedimento 
indolor é indicado por vete-
rinários, pois diminui o risco 
de contaminações, melhora o 
comportamento dos animais 
e aumenta suas expectativas 
de vida.

Cirurgia realizada no Cean, de Cruzeiro; Prefeitura anuncia mutirão para castração com 120 atendimentos

Foto:Divulgação PMC

Região realiza série de eventos 
em campanha contra o suicídio

Setembro Amarelo é o 
mês dedicado à prevenção 
do suicídio. Desde 2014, a 
ABP (Associação Brasileira 
de Psiquiatria), em parceria 
com o CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina), organiza o 
evento em território nacio-
nal. O dia 10 deste mês é, 
oficialmente, o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, 
mas a iniciativa é realizada 
durante todo o ano. 

O suicídio é uma realida-
de que atinge o mundo todo 
e gera prejuízos à socieda-
de. De acordo com a última 
pesquisa realizada pela 
OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), em 2019 
foram registrados mais de 
setecentos mil suicídios em 
todo o mundo. No Brasil, os 
registros se aproximam de 
14 mil casos por ano, ou 
seja, em média 38 pessoas 
cometem suicídio por dia.

Em 2022, o lema é “A 
vida é a melhor escolha!”, 
e diversas ações já estão 
sendo desenvolvidas. As 
cidades da região também 
programaram ações duran-
te o mês para sensibilizar e 
orientar a população. 

Piquete – A Prefeitura, 
por meio das secretarias de 
Saúde e de Desenvolvimen-

Andréa Moroni
RM Vale

to Social, promove palestra, 
no próximo dia 21, às 9h, 
com a psicóloga Sandra Jú-
lia, e participação de Luiza 
Alves do CVV e o projeto 
Guri. O evento será no salão 
de atividades Prefeito Luiz 
Vieira Soares (próximo a 
cozinha piloto/Raia).

No dia 24, sábado, às 8h, 
a população está convidada 
a participar da “Caminhada 
pela Vida”. O ponto de en-
contro será no pórtico de 
Piquete (praça Duque de 
Caxias), passando pelo cen-
tro da cidade e retornando 
ao recinto de festas para 
encerramento.

Lorena – A administração 
está distribuindo nas Unida-
des Básicas de Saúde, Caps 
(Centro de Atenção Psicos-
social) e ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) uma carti-
lha com informações sobre a 
prevenção ao suicídio. 

Hoje será realizada no 
Centro Unisal uma manhã 
de conscientização sobre 
o combate ao suicídio, a 
partir das 8h30. O evento 
conta com palestra sobre 
“Estratégias contra o Suicí-
dio, como eu Posso Ajudar”, 
com o psiquiatra Rodolpho 
Barbosa e “A importância das 

Programação para o Setembro Amarelo tem conscientização
habilidades socioemocionais 
na prevenção ao suicídio”, 
com a assistente social Car-
mem Lúcia dos Santos. No 
encerramento haverá apre-
sentação cultural “Quem 
canta seus males espantas”, 
com grupo Musical. O evento 
será voltado para os profis-
sionais da área de saúde da 
prefeitura.

Pinda – A secretaria de 
Saúde da cidade preparou 
uma série de eventos sobre 
a data. Serão realizadas 
ações nas escolas da rede 
municipal de Ensino e uma 
ação, em parceria com a 
Gerdau, na praça Monsenhor 
Marcondes.

Já em Aparecida, a secre-
taria de Saúde, em parceria 
com os alunos de enferma-
gem do Senac, iniciou ações 
de conscientização e preven-
ção ao suicídio, na escola 
estadual Paulina Cardoso. 
As ações devem permanecer 
durante todo o mês de se-
tembro nas escolas estaduais 
do município, e acontecerão 
de na unidade de saúde mais 
próxima de cada escola. 
Serão realizadas palestras 
e rodas de conversa para a 
orientação de adolescentes e 
jovens sobre a saúde mental.
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