
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2022 N.º 4.167R$ 1,50ANO 29

|| SIGA-NOS @hyundaisoliva| Soliva Motors

COMPRA CERTA
New Creta 

Depois de um mês de interdição, Prefeitura segue 
com obras na ponte da rua Padre João Renaudin
Prejudicados pelas chuvas, trabalho no local continua sem prazo para liberação em Lorena

A secretaria de Manutenção 
e Serviços Municipais de Lo-
rena mantém os trabalhos de 
reparo na ponte da rua Padre 
João Renaudin, localizada 
sobre o Rio Taboão, no bairro 
Olaria. De acordo com a Pre-
feitura, em função das chuvas, 
que interferem no andamento 
do trabalho, ainda não é possí-
vel dar uma previsão sobre a 
finalização da obra.

Em setembro, vazamentos na 
rede da Sabesp e fortes chuvas, 
fizeram com que as manilhas 
de captação de águas pluviais 
na base da ponte arriassem, 
provocando a queda da cal-
çada.

Desde então, o local está 
interditado e com obras realiza-
das por etapas pela secretaria 
de Manutenção e Serviços 
Municipais, com o acompa-
nhamento diário de um enge-
nheiro da secretaria de Obras 
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e equipe da Sabesp. “Estamos 
fazendo um serviço técnico 
para entregar o melhor para 
população. O trânsito no local 
é muito intenso, com passagem 
de ônibus e caminhões pesa-

dos, e isso exige uma estrutura 
segura”, explicou o diretor de 
Manutenção, José Paiva. 

Foram instaladas brocas 
para sustentar a estrutura da 
ponte. Em seguida, será cons-

truído o muro de arrimo, com 
reforço de pedras marroadas. 
Após essa etapa, serão insta-
ladas as novas manilhas das 
galerias de águas pluviais, e 
na finalização, o aterramento 

e a pavimentação asfáltica.
Por enquanto, a ponte per-

manece interditada até a 
conclusão das obras. A Prefei-
tura ressaltou que a via será 
liberada assim que possível.

Obras que interditaram ponte seguem sem previsão para entrega devido às chuvas; alteração no trânsito tê0m gerado críticas na cidade

Foto: Reprodução

A secretaria de Saúde 
de Cruzeiro confirmou 
no fim da tarde da última 
sexta-feira (21), o primeiro 
caso de varíola dos maca-
cos. O homem em que foi 
identificado o vírus está 
fazendo isolamento social 
como meio de contenção 
da doença.

Conforme informações 
da pasta, o paciente pos-
sui 35 anos e segue em 
casa para o tratamento 
da enfermidade. O caso é 
acompanhado pela Vigi-
lância Epidemiológica, que 
aponta melhora relevante 
do quadro de saúde. O 
isolamento deve ser man-
tido até que as lesões na 
pele estejam totalmente 
resolvidas, ou seja, que 
“todas as crostas tenham 
caído e uma nova camada 
de pele intacta tenha se 
formado”. O histórico de 
contaminação está atrela-
do ao contato anterior com 
pessoas com suspeita de 
varíola em Taubaté. 

No momento, a orien-
tação das autoridades 
municipais é que ao no-
tar sintomas como febre, 
erupção cutânea (lesões 
ou bolhas), dor de cabeça, 
dores musculares, exaus-
tão, calafrio, o morador 
busque a unidade de saúde 
mais próxima.

Da Redação
Cruzeiro

Saúde identifica 
primeiro caso 
de Monkeypox 
em Cruzeiro

De olho no turismo, Aeroporto 
de Guará realiza voo inaugural
Aeronave do grupo Azul Conecta decolou em Jundiaí e pousou no município por volta do 
12h30 desta terça-feira; Soliva e Rede Voa projetam crescimento para os próximos anos

A terça-feira (25) ficará 
marcada em Guaratinguetá 
por muitos anos. O dia será 
lembrado pelo voo inaugu-
ral do novo Aeroporto do 
Vale da Fé. O pouso come-
morativo (agendado para 
o Dia de Frei Galvão) é o 
primeiro recebido no local 
depois da privatização junto 
à empresa Rede Voa. A ae-
ronave do modelo Caravan, 
com capacidade para nove 
ocupantes, da empresa área 
Azul Conecta, foi a utilizada 
para a primeira viagem. 
O avião partiu de um dos 
aeroportos gerenciados 
pela  Rede VOA, em Jundiaí, 
também no interior de São 
Paulo, e pousou em Guara-
tinguetá. Pág. 3

O prefeito Marcus Soliva e o presidente da Rede VOA, Marcel Moure, comemoram voo inaugural em Guará; cidade aposta em alta no setor

Foto: Fabiana Cugolo

Via férrea no
São Roque tem
nova proteção
em ação da MRS

A empresa MRS Logística 
iniciou a instalação de um 
alambrado na linha férrea, 
no trecho que liga o bairro 
São Roque à Vila Cida, em 
frente à escola municipal Caic 
Líbero Laurindo, em Lorena. 
O trabalho foi iniciado no mês 
em que um idoso de 66 anos 
morreu atropelado em uma 
outra passagem da via férrea, 
a que liga os bairros Vila 
Geny e Vila Nunes. O pedido 
veio em reunião do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) e dos 
vereadores Careca da Locado-
ra (PSDB) e Adilson Sampaio 
(PODEMOS).
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A Prefeitura de Silveiras 
confirmou no último final 
de semana o início do fun-
cionamento do totem de 
autoatendimento do Poupa-
tempo, implantado no paço 
municipal. A instalação do 
equipamento possibilita que 
os moradores e visitantes 
da cidade tenham acesso 
a mais de cem opções de 
serviço, assim evitando 
que tenham de se deslocar 
até uma agência do órgão 
estadual.

Silveiras passa 
a contar com 
serviços do 
Poupatempo

Construção civil e mercado 
imobiliário aquecem economia 
de Pinda no segundo semestre

Confirmando o cenário posi-
tivo na restauração da econo-
mia, Pindamonhangaba prevê 
“boom” imobiliário. A expecta-
tiva está sobre os indicativos 
do município acerca de novos 

loteamentos. De acordo com 
dados da secretaria de Obras e 
Planejamento, em nove meses 
de 2022 foram aprovados dez 
novos loteamentos.
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Vereadora e Educação debatem 
a implantação de professores 
mediadores em Cachoeira

Aprovado na sessão de 
Câmara do último dia 18, o 
projeto de lei que “institui 
a política pública de incen-
tivo ao acompanhamento 
especializado nas salas de 

aula” da rede municipal aos 
alunos com deficiências 
ou transtornos deve ser 
recebido pelo Executivo nos 
próximos dias.

Pág.  2
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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.

Vereadora e Educação debatem implantação 
de professores mediadores em Cachoeira
Com 32 estagiários mediadores, cidade atende atualmente alunos de forma individualizada após avaliação

Aprovado na sessão de Câ-
mara do último dia 18, o 
projeto de lei que “institui a 
política pública de incentivo 
ao acompanhamento espe-
cializado nas salas de aula” 
da rede municipal aos alunos 
com deficiências ou transtor-
nos deve ser recebido pelo 
Executivo nos próximos dias. 
A secretaria de Educação vê 
o processo como complexo e 
deve se reunir com o Legisla-
tivo nos próximos dias para 
discutir o cenário de inclusão 
na cidade.

A proposta é de autoria 
da vereadora Adriana Vieira 
(PTB) e “consiste na possibili-
dade das escolas públicas da 
rede municipal de ensino de 
Cachoeira Paulista manterem 
professor mediador nas salas 
de aula que tiverem alunos 
com diagnóstico médico”. 
Entre as condições apontadas 
para o benefício, estão a defi-
ciência mental, motora, física, 

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista

visual ou auditiva, transtorno 
de déficit de atenção ou do 
espectro autista que causem 
dependência.

Para ser considerado pro-
fessor mediador o profissional 
deve ser habilitado na área da 
educação inclusiva e trabalhar 
ao lado do professor titular 
em sala de aula para auxiliar 
os alunos. 

“Devemos levar em consi-
deração a lei que institui a 
Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Au-
tista, que indica o direito ao 
acompanhante especializado 
na sala de aula. Vale ressal-
tar também a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, que assegura o 
profissional de apoio escolar”, 
frisou Adriana Vieira. 

A cidade atende hoje os alu-
nos de forma específica. Segun-
do a secretária de Educação 
do município, Adelaide Godoy, 
cada caso é analisado isolada-
mente durante uma avaliação 
multidisciplinar que pode cons-
tatar ou não a necessidade de 

acompanhamento de um aluno 
com deficiência ou transtorno 
por um professor mediador.

“Não são todos os alunos que 
necessitam de mediador, quem 
determina é uma equipe multi-
disciplinar”, afirmou Adelaide. 
“Vários deles (alunos) já estão 
sendo atendidos. Hoje, nós 
temos 32 estagiários atenden-
do 32 crianças que possuem 
necessidade desse acompa-
nhamento individualizado, 
além da atenção do próprio 
professor regente” concluiu 
a secretária, que confirmou 
ainda a expectativa de dobrar 
o número de estagiários por 
meio de processo seletivo 
ainda este ano.

De acordo com a secretária 
da Educação, o projeto não 
chegou à secretaria para ser 
analisado, mas houve contato 
com a vereadora. As represen-
tantes do Executivo e do Legis-
lativo devem se encontrar nos 
próximos dias para discutir 
sobre o cenário da educação 
inclusiva no município e tra-
çar possibilidades acerca do 
assunto.Sala de aula da rede municipal; implementação de mediadores nas escolas é pauta na Câmara de Cachoeira

Foto: Reprodução PMCP

MRS Logística instala alambrado na via férrea no São Roque
Trabalho é realizado no mês da morte de idoso em passagem de nível; medida tenta garantir a segurança na via

A empresa MRS Logística 
iniciou, na última semana, a 
instalação de um alambrado 
na linha férrea, no trecho que 
liga o bairro São Roque à Vila 
Cida, em frente à escola muni-
cipal Caic Líbero Laurindo, em 
Lorena. O trabalho foi iniciado 
no mês em que um idoso de 66 
anos morreu atropelado em 
uma outra passagem da via 
férrea, a que liga os bairros Vila 
Geny e Vila Nunes.

A solicitação foi feita no mês 
de agosto, em uma reunião 
com a participação do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) e dos 
vereadores Careca da Locado-
ra (PSDB) e Adilson Sampaio 
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(PODEMOS). Na ocasião, a 
empresa se comprometeu a 
instalar o alambrado e dar 
atenção a outras solicitações, 
como a reforma da passagem 
de pedestres e uma passagem 
de nível.

O alambrado irá evitar o 
cruzamento da linha em pon-
tos sem segurança, visando 
oferecer uma maior proteção 
aos alunos, pais, professores, 
funcionários e moradores que 
utilizam o acesso.

Morte – O servidor municipal 
aposentado João Batista Rosa 
foi atingido por um trem, no 
último dia 8, no trecho da 
linha férrea que separa a rua 
Doutor João Pinto, na Vila 
Geny, da avenida Marechal 
Teixeira Lott, na Vila Nunes. 
De acordo com a secretaria de 

Segurança Pública do Estado, 
o idoso, que empurrava sua 
bicicleta, foi atropelado no 
ponto exclusivo de travessia 
de pedestres, enquanto tentava 
cruzar os trilhos.

Em depoimento à Polícia 
Civil, o maquinista da locomo-
tiva, de 33 anos, afirmou que 
realizou todos os procedimen-
tos possíveis para tentar evitar 
a colisão. Em nota oficial ao 
Jornal Atos, a MRS Logística, 
concessionária que administra 
a malha ferroviária do estado 
de São Paulo, reforçou que o 
profissional tentou impedir o 
atropelamento. 

Questionada se pretende 
adotar alguma nova medi-
da para tentar evitar novos 
atropelamentos em Lorena, 
a MRS Logística ressaltou 
que segurança é uma pauta 
prioritária da concessionária 
e “são promovidas, constante-
mente, ações e campanhas de 
conscientização sobre o tema, 
in loco e por meio dos canais 
digitais da empresa”.

A terceirizada não revelou 
se pretende realizar alguma 
nova iniciativa específica para 
tenta impedir outros acidentes 
graves.

Prefeitura – Além de lamen-
tar o falecimento do ex-servidor 
municipal, que atuou 26 anos 
como auxiliar de laboratório na 
secretaria de Saúde, a Prefeitu-
ra informou que, desde 2011, é 
responsável pela segurança em 
quatro passagens de veículos 
ao longo da ferrovia. A iniciati-
va é resultado de um termo de 
compromisso firmado entre o 
ex-prefeito Paulo César Neme 
e a direção da MRS Logística, 
que garante essa contribuição 
até 2026.

Já os pontos de travessia 
exclusiva de pedestres, como o 
local onde ocorreu o acidente, 
contam com vigias contratados 
pela MRS. O trecho passou por 
melhorias promovidas pela 
concessionária, que consisti-
ram na implantação de nova 
sinalização e de obstáculos 
que impossibilitam a passagem 
de motocicletas. O Executivo 
enfatizou que mantém contato 
contínuo com a MRS, com o ob-
jetivo de melhorar a segurança 
ao longo da ferrovia.

Instalação do alambrado na linha férrea em Lorena; cidade busca alternativa para ampliar segurança

Foto: Reprodução PML
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 24/2022 - PROC. Nº 424/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Registro de preços para contratação de serviços de Hidrojato, autovacuo e vac-all 
com motorista e de microfilmagem e televisionamento de tubulação com operador pelo 
período de 12(doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e 
autoriza a contratação da empresa vencedora, com emissão da respectiva Ata de Registro 
de Preço, conforme abaixo:
Empresa: TNP SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ: 04.745.888/0001-42
Vencedora dos itens: 1,2
Valor Total: R$ 317.500,00 ( TREZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS).
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 530/2022SUP; 
7031/2022GPRO, com fundamento no art. 25, “caput”, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na concessão de patrocínio para a realização da EXPO ISA BRAZIL 
INTERNACIONAL AUTOMATION & INNOVATION 2022, nos dias 09 e 10 de novembro 
de 2022.
CONTRATADA: ISA - INTERNACIONAL – SEÇÃO VALE DO PARAÍBA – CNPJ Nº. 
08.715.228/0001-70
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 159/2022 - PROCESSO Nº 530/2022 SUP – 7031/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão de patrocínio para a realização da EXPO ISA BRAZIL 
INTERNACIONAL AUTOMATION & INNOVATION 2022, nos dias 09 e 10 de novembro 
de 2022.
CONTRATADA: ISA - INTERNACIONAL – SEÇÃO VALE DO PARAÍBA – CNPJ nº 
08.715.228/0001-70
VALOR TOTAL: R$ 54.948,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias - DATA DA ASSINATURA: 25/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 09/2022 - PROC. Nº 161/2022-SUP; Nº 
284/2022-GPRO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Ata de 
registro de preços para a Aquisição de Mobiliários, Utensílios e Equipamentos para o 
funcionamento das Creches, Escolas e Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Lorena/SP, pelo prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: COMERCIAL MONARCA 
MAGAZINE EIRELI – EPP. CNPJ: 24.290.183/0001-95. Vencedora dos lotes: 57 a 71. 
Valor total: R$ 430.586,00 (quatrocentos e trinta mil e quinhentos e oitenta e seis reais). 
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 37/2022 PROC. Nº 412/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de matérias-primas a serem utilizadas para produção de medicamentos 
na farmácia de manipulação de Lorena, pelo período de doze meses.
Contratada: SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ: 
31.287.695/0001-68. Vencedora dos Itens: 03, 08 e 10. Valor total: R$ 7.380,00 (sete mil 
trezentos e oitenta reais).
Contratada: CONTRATADA: M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ: 20.853.918/0001-90. Vencedora do Item: 50. Valor total: R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 38/2022 - PROC. Nº 413/2022
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 é Aquisição de aparelhos de ultrassom para profilaxia e 
motor de endodontia para a utilização do Centro de Especialidades Odontológicas, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão do contrato.
Empresa: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 06.189.855/0001-99
Vencedora dos lotes: 01 e 02.
Valor Total: R$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2022

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

O PREGOEIRO MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO, DESIGNADO PELA 
PORTARIA Nº 065/2022, TORNA PÚBLICO, A TODAS AS EMPRESAS 
INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO REFERIDO CERTAME, A RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 046/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, TIPO 
AUTOMÓVEL, CATEGORIA SEDAN (COMPACTO OU MÉDIO) E TIPO 
CAMINHONETE/UTILITÁRIO, CATEGORIA PICAPE, SEM MOTORISTA, MOVIDOS 
A GASOLINA/ÁLCOOL, DIESEL OU GASOLINA E ÁLCOOL, COM COMBUSTÍVEL E 
LUBRIFICANTES POR CONTA DA CONTRATANTE, COM FABRICAÇÃO NÃO 
SUPERIOR A DOIS ANOS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL SEM 
FRANQUIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA/SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS; EM RELAÇÃO AO ITEM 9.9 DO EDITAL. 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 046/2022 - Edital nº 103/2022 – Proc. 
Adm. Mun. n° 173/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, TIPO AUTOMÓVEL, CATEGORIA SEDAN 
(COMPACTO OU MÉDIO) E TIPO CAMINHONETE/UTILITÁRIO, CATEGORIA 
PICAPE, SEM MOTORISTA, MOVIDOS A GASOLINA/ÁLCOOL, DIESEL OU 
GASOLINA E ÁLCOOL, COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DA 
CONTRATANTE, COM FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS, COM 
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL SEM FRANQUIA, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 26 de outubro de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 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 – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 110/2022  
PROCESSO Nº 184/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 103/2022  
 

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 28/10/2022, 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 AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO 
BENEFICIENTE SÃO JOSÉ E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ DO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA/SP. 
 
 

Cachoeira Paulista, 25 de outubro de 2022. 
 

 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

Secretário de Administração 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
REABERTURA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2022.  
PROCESSO Nº 275/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE LARVICIDA E ASPERSÃO DE GALERIAS 
PARA CONTROLE DE LARVAS DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, 
BORRACHUDOS E MOSQUITOS PÓLVORA NAS ZONAS URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSETICIDA COM CARRO 
FUMACÊ NAS RUAS DO MUNICÍPIO E ASPERSÃO NAS GALERIAS PARA 
CONTROLE DOS MOSQUITOS; BEM COMO PARA APLICAÇÃO DE RATICIDA 
E ASPERSÃO EM GALERIAS PARA CONTROLE DE RATOS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 09/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 09/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 09/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
26/10/2022. 

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Guaraná Diesel, CNPJ: 10.798.483/0001-75, solicita o 
comparecimento da sua funcionário Sr. ROGERIO SOARES ZANIN, CTPS 
06738 00333 - SP no prazo de 05 dias, sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.
Guaraná, Aracruz - ES, 24/10/2022.

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas/SP, torna pública a Classificação Final do Concurso 
Público nº 001/2022. A versão integral do EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E ANEXO I, 
estão disponíveis para consulta no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Lavrinhas 
e nos sites www.publiconsult.com.br e www.lavrinhas.sp.gov.br. Lavrinhas, 20 de outubro 
de 2022. – José Benedito da Silva - Prefeito

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas /SP, torna público a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 
dos CARGOS SEM PROVA PRÁTICA do Concurso Público n° 001/2022, tendo em 
vista a conclusão de todas as etapas relativas ao certame em tela, prazos recursais e 
demais exigências.  A Portaria de homologação completa esta disponível nos sites www.
publiconsult.com.br e www.lavrinhas.sp.gov.br.
Lavrinhas, 20 de outubro de 2022 – José Benedito da Silva  - Prefeito Municipal

Em marco para turismo do
Vale da Fé, Aeroporto de
Guará realiza voo inaugural
Aeronave do grupo Azul Conecta decolou em Jundiaí e pousou na cidade
nesta terça-feira; Soliva e Rede Voa projetam maior movimento e consumo

A terça-feira (25) ficará mar-
cada em Guaratinguetá por 
muitos anos. O dia será lem-
brado pelo voo inaugural do 
novo Aeroporto do Vale da Fé. 
O pouso comemorativo (agen-
dado para o Dia de Frei Galvão) 
é o primeiro recebido no local 
após a privatização junto à 
empresa Rede Voa.

A aeronave modelo Caravan, 
com capacidade para nove ocu-
pantes, da empresa área Azul 
Conecta, foi a utilizada para a 
viagem. O avião partiu de um 
dos aeroportos gerenciados 
pela VOA, em Jundiaí, também 
no interior de São Paulo, e 
pousou em Guaratinguetá. O 
primeiro voo teve como passa-
geiros o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), a primeira-dama Andréa 
Évora Soliva, o vice-prefeito, 
Régis Yasumura (PL), o pre-
sidente da Rede VOA, Marcel 
Moure, o gerente comercial da 
Azul Conecta, Cesar Merigo, o 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

representante do Governo do 
Estado, Luís Sobrinho, o funda-
dor da Fazenda da Esperança, 
Frei Hans, o representante 
do Santuário de Frei Galvão, 
Frei Alexandre Rohling e Dom 
Orlando Brandes, arcebispo de 
Aparecida, 

O voo chegou em Guaratin-
guetá por volta de 12h30. Após 
o pouso, membros da comitiva 
que estava na aeronave conce-
deram entrevista à imprensa 
no local. O presidente da VOA 
destacou que a data marcou 
o início da transformação do 
aeroporto do Vale da Fé em um 
aeroporto de voos comerciais. 
“A partir desse momento, nós 
teremos condições de receber 
nesse aeroporto até quatro 
aeronaves tipo Grand Caravan 
e duas aeronaves ATR.  Estamos 
investindo R$ 1,2 milhão dos 
R$ 10 milhões necessários 
que a Rede VOA está fazendo 
para poder otimizar esse pátio 
e, logicamente, construir um 
terminal de passageiros, que 
é a grande demanda”, frisou. 

Ainda durante a entrevista 

coletiva, Moure explicou os 
próximos passos em relação ao 
funcionamento do aeroporto. 
Segundo o presidente da Rede 
VOA, o mês de novembro deve 
contar com um encontro en-
tre agências e operadoras de 
turismo para ser realizada e 
definida a conectividade.

Em relação ao terminal de 
passageiros, o terminal de 
Guaratinguetá será o primeiro 
sustentável dos 16 aeroportos 
gerenciados pela VOA. A expec-
tativa da empresa para a con-
clusão deste espaço é de 180 
dias, prazo que começa a ser 
contado a partir deste dia 25.

De acordo com a VOA, en-
quanto a implantação do ter-
minal segue em andamento, 
o hangar do aeroporto já 
está adaptado para receber 
passageiros, com banheiros 
e com capacidade para re-
ceber aeronaves de até nove 
passageiros.

O prefeito destacou que o 
principal objetivo do aeroporto 
é o de aumentar a permanência 
do turista na região. “A partir 

de agora, o envolvimento das 
operadoras de turismo, das 
agências, daquelas que têm os 
projetos dos pacotes turísticos 
começam a ser acionados. A 
partir desse momento, a gente 
dá o início das operações e des-
sas parcerias com as agências 
para mudar esse foco e trazer 
o viés turístico via aérea, que 
aumenta muito o ticket médio 
pra nossa cidade e pra nossa 
região. As pessoas têm a opor-
tunidade de ficar mais tempo 
aqui”, salientou Soliva.

A expectativa da Rede VOA é 
que 100% da operação esteja 
pronta no final do primeiro 
semestre de 2023. A empresa 
parceira do primeiro voo, a 
Azul Conecta, já é a primeira 
a demostrar interesse em 
realizar voos no Aeroporto de 
Guaratinguetá.

Projeto – O Aeroporto Edu 
Chaves foi leiloado em julho de 
2021, na Bolsa de Valores de 
São Paulo. O espaço faz parte 
do bloco Sudeste, composto 
por outros dez aeroportos do 
interior paulista que foram 
arrematados por R$ 14,7 
milhões, com o prazo de con-
cessão de trinta anos.

Os Consórcios NW e Voa SE 
vão administrar, além de Gua-
ratinguetá, os aeroportos de 
Ribeirão Preto, Bauru-Arealva, 
Marília, Araraquara, São Carlos, 
Sorocaba, Franca, Avaré-Aran-
du, Registro e São Manuel.

Segundo o Estado, a expecta-
tiva é de que R$ 266,5 milhões 
sejam investidos em todo o blo-
co ao longo do contrato, com 
foco em ampliação de capa-
cidade, melhoria da operação 
e adequação à regulação. Nos 
primeiros quatro anos, a pre-
visão é que os investimentos 
cheguem a R$ 75,5 milhões.

O prefeito Marcus Soliva e o presidente da Rede VOA, Marcel Moure, comemoram voo inaugural em Guará

Foto: Fabiana Cugolo
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Silveiras passa a contar com 
os serviços do Poupatempo
Estado instala totem de autoatendimento na Prefeitura; iniciativa evita 
que população tenha que se deslocar para os municípios vizinhos

A Prefeitura de Silveiras 
confirmou no último fim de 
semana o início do funciona-
mento do totem de autoaten-
dimento do Poupatempo im-
plantado no paço municipal. 
A instalação do equipamento 
possibilita que os moradores 
tenham acesso a mais de 
cem opções de serviço, assim 
evitando que tenham de se 

Da Redação
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deslocar até uma agência do 
órgão estadual.

A instalação do aparelho, 
que entrou em operação na 
última sexta-feira (21), foi 
viabilizada após solicitação do 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) ao governador Rodri-
go Garcia (PSDB). 

Segundo o Executivo, a 
população pode utilizar o 
totem de autoatendimento 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 17h. Um servidor muni-
cipal, capacitado pela equipe 

Totem do novo posto do Poupatempo de Silveiras, que já leva serviços

Foto: Divulgação PMS

Construção civil e mercado imobiliário 
aquecem economia de Pinda em 2022

do Poupatempo, auxilia os 
moradores a operarem o 
equipamento.

Além de certidões de CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação), o aparelho possibilita 
que os usuários consigam 
emitir na hora atestados 
de antecedentes criminais 
e relatórios de pesquisa de 
débitos e restrições de veícu-
los. O totem permite ainda a 
solicitação de CNH definitiva e 
renovação de RG e CNH. Atra-
vés do equipamento é possível 

efetuar o agendamento de 
atendimento presencial em 
qualquer unidade do Poupa-
tempo no estado.

O prefeito comemorou a 
implantação do aparelho. 
“Nossa gratidão ao governa-
dor por ter atendido ao pedi-
do de Silveiras. Agora, nossos 
moradores não precisarão se 
deslocar até outras cidades da 
região em busca dos serviços 
do Poupatempo, o que garan-
te uma economia considerável 
de recursos e de tempo”.

Com mais duas mortes, 
Lorena chega a sete 
homicídios durante mês
mais violento deste ano

A madrugada desta se-
gunda-feira (24) foi mais 
uma marcada pela violên-
cia em Lorena. Além de um 
homem assassinado após 
uma discussão no bairro 
São Roque, uma mulher foi 
morta com mais de vinte 
tiros no bairro Parque das 
Rodovias.

De acordo com a Polícia 
Civil, o primeiro caso foi 
registrado no início da 
madrugada na rua João 
Augusto de Lima, no Par-
que das Rodovias. Uma 
mulher de 36 anos estava 
sentada na calçada quando 
foi surpreendida por dois 
homens em uma motocicle-
ta. Na sequência, o garupa 
efetuou 21 disparos de 
arma de fogo contra a ví-
tima, atingida nas regiões 
da cabeça, peito, abdômen, 
pernas e braços.

A mulher baleada, que 
possuía passagens por 
tráfico de drogas e falsi-
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ficação de documentos, foi 
socorrida por moradores 
da via e encaminhada ao 
Pronto Socorro de Lorena, 
mas morreu ao dar entrada 
na unidade.  

No fim da madrugada, 
foi a vez de um homem ser 
vítima de assassinato na rua 
Capitão Leovigildo Areco, 
no São Roque. Testemunhas 
relataram à Polícia Civil que 
o rapaz conversava com dois 
homens, mas abruptamente 
o trio passou a discutir. Ins-
tantes depois, a dupla dispa-
rou diversos tiros contra o 
homem, atingido fatalmente 
na cabeça, rosto e costas. 
Até o fechamento desta 
edição, a vítima não havia 
sido identificada.

A Polícia Civil instaurou 
inquéritos para investigar 
os dois homicídios dolosos 
(quando existe a intenção 
de matar), na tentativa de 
descobrir as motivações e 
os autores dos crimes.

Com as duas mortes desta 
segunda-feira, somente em 
outubro, o município regis-
trou sete assassinatos.

Confirmando o cenário 
positivo na restauração da 
economia, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba prevê 
“boom” imobiliário. A expec-
tativa está sobre os indicati-
vos do município acerca de 
novos loteamentos.

De acordo com dados da 
secretaria de Obras e Pla-
nejamento, em nove meses 
de 2022 foram aprovados 
dez novos loteamentos. 
O número é superior aos 
que foram aprovados en-
tre 2017 e 2020, quando 
foram validados três. Há 
ainda mais 15 processos em 
andamento na administra-
ção municipal e no Grupo 
de Análise e Aprovação de 
Projetos Habitacionais do 
Estado de São Paulo.

Em seis anos, a cidade con-
sentiu com sete mil projetos 
em diferentes segmentos, 
como industrial, residencial 
e comercial. As autoridades 
municipais atrelam o dado 
ao crescimento urbano. 
Entre os novos residenciais 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

estão Visco da Palmeira, 
Portal dos Pássaros e Jardim 
Europa, o último pertencen-
te ao grupo Skaf Urbaniza-
ção, com lotes de 250m² às 
margens da avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. 
“Agradeço o apoio ao em-
preendimento e a proativi-
dade da prefeitura, atuando 
sempre com inteligência, 
seriedade e rapidez atrelado 
à uma equipe maravilhosa 
que administra uma cidade 
moderna”, destacou o em-
presário e político, Paulo 
Skaf (REPUBLICANOS).

Para a responsável pela 
pasta, Marcela Franco, a 
revisão do Plano Diretor 
e a criação de novas leis 
garantiram a moderniza-
ção e alavam os projetos. 
Ela destacou ainda que a 
equipe oferece suporte. A 
expectativa é que os proje-
tos oportunizem qualidade 
de vida e desenvolvimento 
para a cidade.

“Pinda é uma cidade de 
oportunidades e hoje tudo 
o que está acontecendo 
demonstra a pujança da 
nossa cidade, que vive essa 
tendência de investimentos 

com um comércio e indús-
tria forte. Podemos afirmar 
que estamos vivendo um 
novo Eldorado, comparado 
ao crescimento da década 

Cidade comemora novos loteamentos e o fortalecimento da construção civil

Placa de aluguel aponta mais um imóvel no mercado; aposta em Pinda

Foto: Bruna Silva

de 70, quando recebemos 
as indústrias de siderurgia e 
metalurgia”, finalizou o pre-
feito Isael Domingues (PL).


