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Vereadora e Educação debatem implantação 
de professores mediadores para 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

A AAP (Associação Aman-
do o Próximo), de Cruzeiro, 
deu início nesse mês a um 
novo desafio, ajudar crian-
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Cruzeiro

ças e adolescentes através 
do esporte. A filial, que 
recebeu o nome de Nova 
Esperança, funciona na sede 
do antigo Cone, no Jardim 
Esperança.

Fundada em fevereiro de 
2012, a Amando o Próximo 

início aos cursos profissio-
nalizantes do Programa 
Prospera, do governo do 
Estado. “Nós vamos atender 
oitenta famílias de Cruzeiro, 
com crianças de 0 a 6 anos, 
que sejam monoparentais. A 
capacitação terá a duração 
de um ano, será ministrada 
duas vezes por semana, e 
será paga uma ajuda de 
custo de cerca de R$ 100”.

O programa será desen-
volvido por meio de par-
ceria entre a Prefeitura de 
Cruzeiro, Associação Aman-
do o Próximo e o Governo 
do Estado de São Paulo. 
“Nós vamos receber R$ 75 
mil através da prefeitura 
para ministrar o programa, 
com a contratação de pro-
fessores e a alimentação 
dos participantes. As aulas 
acontecerão na nossa sede 
e, se a procura for grande, 
podem acontecer também 
no Cras”, destacou o secre-
tário.

Poderão participar do 
programa de geração de 
renda para as famílias com 
apenas um dos pais ou res-
ponsáveis presentes; com 
pelo menos um filho ou 
dependente de 0 a 6 anos; 
com renda familiar mensal 
de até R$ 210 por pessoa; 
inscritos e com cadastro 
atualizado no CadÚnico.

Associação abre filial e oferece esportes a crianças de Cruzeiro
AAP faz parceria com o Governo do Estado para implantar programa de geração de renda no município

é uma organização sem fins 
lucrativos que tem como 
finalidade a assistência so-
cial, o esporte e a cultura. A 
AAP tem duas unidades que 
trabalham diretamente com 
a população em situação 
de rua, Cruzeiro e Lorena. 

E agora a segunda filial 
promete oferecer esporte 
e lazer para os jovens de 
Cruzeiro.

“A Nova Esperança é um 
trabalho totalmente dife-
rente. Será um desafio para 
nós atuarmos com crianças 

e adolescentes”, afirmou 
o vice-presidente da Asso-
ciação Amando o Próximo, 
Rogério Silvério Pereira.

Na sede do Nova Esperan-
ça, os jovens podem prati-
car judô e tae-kwon-do de 
forma gratuita. “As aulas de 
judô acontecem as terças e 
quintas, pela manhã e tarde. 
Já as aulas de tae-kwon-do 
são às terças e sextas-feiras, 
a partir das 17h” .

Quem precisar do atendi-
mento deve procurar a sede 
da Nova Esperança para fa-
zer a inscrição. “Para o judô 
é preciso ter mais de sete 
anos. As crianças até 16 
anos devem vir acompanha-
das com os pais, os maiores 
podem desacompanhados. 
Nós também recebemos 
crianças encaminhadas 
pelo Cras”.

As aulas são gratuitas. A 
Associação recebe verba do 
Fademp (Fundo de Apoio ao 
Desporto não Profissional) 
de Cruzeiro para custear 
o judô. Já o tae-kwon-do é 
ministrado pelos professo-
res do Instituto Cultural de 
Artes Marciais Kidokkyo, 
mestre Carlos Guedes, Kio-
sanin Silvério e Kiosanin 
Rafael.  

Programa Prospera – 
Nas próximas semanas, a 
Amando ao Próximo dará 

Atividades destinada para o publico infantil em Cruzeiro; associação abre local destinado à crianças e consegue ampliar atenimento na região

Foto: Reprodução PMCP
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Pinda realiza série de atividades para trânsito urbano e estradas rurais
Trabalhos focam diferentes pontos da cidade na tentativa de reforçar plano de segurança no trânsito municipal

Buscando fortalecer a 
manutenção nas vias urba-
nas e nas estradas rurais, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
uma série de atividades no 
trânsito municipal. Entre 
as ações estão o reforço de 
ciclofaixas e conservação 
das estradas na zona rural.

A estrada municipal do 
Kanegae, na região rural 
do bairro do Bonsucesso, 
recebeu, recentemente, 
ações de manutenção. An-
teriormente, o local rece-
beu a implantação de uma 
rede coletora de esgoto. A 
expectativa é que com a 
obra, os danos causados 
aos moradores em dias de 
chuva sejam sanados.

O diretor do departa-
mento de Manutenção e 
Conservação de Estradas 
Rurais, Thiago Gonçalves, 
explicou ainda que os ala-
gamentos serão eliminados 
de forma definitiva, uma 
vez que foram substitu-
ídas as manilhas em um 
determinado ponto da via. 
O Município pavimentou 
também trechos da Estrada 
do Trabiju e Piracuama. 
O foco está em facilitar 
o acesso às vias rurais 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

utilizadas especialmente 
por ciclistas, produtores e 
moradores.

Ainda na última semana, 
o departamento de Trânsito 
passou a utilizar o período 
noturno para revitalizar 
a sinalização na região 
central. Dessa forma, são 
evitados transtornos ao 
tráfego no coração da cida-
de. Nos primeiros locais, os 
trabalhadores efetuaram 
a revitalização de faixa de 
pedestres, bolsão especial 
para motociclistas, entre 
outros espaços da Rua dos 
Andradas, no cruzamento 
com a Jorge Tibiriçá e com 
a rua Coronel Fernando 
Prestes.

“Estamos atuando em 
todos os cantos da cidade 
com o objetivo de identificar 
melhor a indicação de trân-
sito para que os usuários 
possam respeitar as regras 
e que possamos ter um sis-
tema harmonioso, gerando 
segurança e preservando a 
vida”, destacou o secretário 
adjunto de Segurança Públi-
ca, José Vidal França.

Os moradores podem au-
xiliar a gestão municipal no 
processo de identificação 
de locais que precisam de 
reparos através dos canais 
oficiais de comunicação da 
Prefeitura, como E-ouve e o 
protocolo digital 1DOC.

Com investimento acima de R$ 4 milhões, 
Pinda quer entregar CIE até dezembro
Espaço com mais de três mil metros quadrados é preparado para abrigar atividades de ginástica rítmica e atletismo

Com obras retomadas em 
dezembro do último ano, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba espera concluir até o 
fim de 2022 o CIE (Centro 
de Iniciação Esportiva), no 
Crispim. O local conta com 
área de três mil metros qua-
drados e terá um novo giná-
sio para ginástica artística, 
assim como espaço para 
atividades de atletismo.

O investimento, de R$ 4,2 
milhões, conta com fomento 
do Governo Federal, pelo 
Ministério da Cidadania, e 
o Município. Atualmente, as 
esquipes trabalham na área 
interna para acabamentos 
com instalações de louças 
e metais. Na parte exter-
na, os trabalhadores estão 
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preparando a base para os 
equipamentos de atletismo.

Com a entrega do espaço 
esportivo, todas as ativida-
des de ginástica artística 
serão centralizadas em um 
só local. “Vamos retirar 
os equipamentos do Caloi 
e enviar para o CIE, além 
da aquisição de materiais 
novos para o Centro. Com 
isso, todas as aulas de gi-
nástica passarão a ser reali-
zadas no CIE, em um espaço 
adequado para a prática 
da modalidade”, enfatizou 
o secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui.

Após o reposicionamento, 
a expectativa é que no Caloi 
sejam sediadas as modalida-
des de luta. 

No atletismo, modalida-
de que Pindamonhangaba 
possui a atleta olímpica Ke-
tiley Batista (que participou Espaço destinado ao CIE em Pinda, que teve obra retomada; Prefeitura pretende entregar local até dezembro

Foto: Bruna Silva

das Olimpíadas de Tóquio 
2020), as ações serão divi-
didas entre o centro de ini-
ciação e o centro esportivo 
João do Pulo.

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) avaliou que a 
cidade tem tido grandes 
avanços esportivos, tanto 
na infraestrutura como nos 
investimentos. Ele recordou 
que há atletas disputando 
competições nacionais e 
internacionais. “O CIE vem 
para somar o esporte na 
área de ginástica artística e 
atletismo, duas modalidades 
que Pindamonhangaba tem 
muita tradição, e com esse 
novo investimento, a cidade 
ainda vai possibilitar a aber-
tura de mais vagas para as 
escolas de iniciação, fortale-
cer as equipes de competi-
ção e ajudar a fomentar os 
esportes”, finalizou.

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.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

Construção civil e mercado imobiliário 
aquecem economia de Pinda em 2022

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 entre 2017 
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e 2020, quando foram vali-
dados três. Há ainda mais 15 
processos em andamento na 
administração municipal e no 
Grupo de Análise e Aprova-
ção 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 estão 
Visco da Palmeira, Portal dos 
Pássaros e Jardim Europa, o 
último pertencente ao grupo 
Skaf Urbanização, com lotes 

de 250m² às margens da 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso. “Agradeço o 
apoio ao empreendimento e 
a proatividade da prefeitura, 
atuando sempre com inteli-
gência, seriedade e rapidez 
atrelado à uma equipe mara-
vilhosa que administra uma 
cidade moderna”, destacou o 
empresário e político, Paulo 
Skaf (REPUBLICANOS).

Para a responsável pela 
pasta, Marcela Franco, a revi-
são do Plano Diretor e a cria-
ção de novas leis garantiram 
a modernização e alavam os 
projetos. Ela destacou ainda 
que a equipe oferece suporte. 

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

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 de-
monstra a pujança da nossa 
cidade, que vive essa tendên-
cia de investimentos com 
um comércio e indústria 
forte. Podemos afirmar que 
estamos vivendo um novo 
Eldorado, comparado ao 
crescimento da década de 
70, quando recebemos as 
indústrias de siderurgia e me-
talurgia”, finalizou o prefeito 
Isael Domingues (PL).
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909
Ilhabela: Jepp Che-

roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 

externa) 1 copa, 1 co-
zinha, 1 área externa 
coberta atrás como 
área de serviço/la-
vanderia e o banhei-
ro externo, 1 corre-
dor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191
Ilhabela: Casa com 2 

dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267
Caraguatatuba: Se 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lore-

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 

na. Telefone: (35) 
98424-9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Ser-
viço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-

gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de solteiros, se-
parados e divorciado, 

NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmina 
natural ( jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 191/18 – PP 89/18 – Processo Licit 494/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ECO RADIODIAGNOSTICOS FACIAL LTDA ME
CNPJ: 21.032.829/0001-46
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato n° 191/18, decorrente do Processo Licit n° 494/18, PP n° 
89/18, firmado em 05/11/2018
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/11/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato original, por acordo 
entre as partes, no percentual de aproximadamente 6,5% (seis inteiros e cinco 
décimos por cento) do valor estipulado no contrato, observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do último ajuste
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$ 
16.998,00 (dezesseis mil novecentos e noventa e oito reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
Tomada de Preço n°. 10/2022 - Proc. nº. 68/2022

O Município de Lorena-SP torna público a sessão pública extraordinária referente 
classificação final das empresas participantes da Tomada de Preço nº. 10/2022, 
cujo Contratação de empresa para Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem 
do município de Lorena/SP, dentro do Programas e Ações Financiáveis pelo 
FEHIDRO, conforme consta no projeto básico e demais anexos, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, sendo que elas obtiveram as seguintes 
notas finais:
VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA – 87,44 pontos
TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP – 57,26 pontos
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – 45,98 pontos
Sendo assim declaramos a empresa Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda 
vencedora do certame.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 396/2022

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES EM PROCESSO 
JUDICIAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”.
Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 16/11/2022
Abertura e avaliação das propostas: dia 16/11/2022 a partir das 09h31min
Início da sessão pública/lances: dia 16/11/2022 ás 10horas.
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 31/10/2022.
Cruzeiro, 27 de outubro de 2022.

Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 – RETIFICADO
PROCESSO DE COMPRA Nº 366/2022

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE 
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DO 
PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 11/11/2022
Abertura e avaliação das propostas: dia 11/11/2022 a partir das 09h31min
Início da sessão pública/lances: dia 11/11/2022 ás 10horas.
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 31/10/2022.
Cruzeiro, 27 de outubro de 2022.

Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal

 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 

 
 

 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 
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Endividamento cresce e atinge quase 80% das famílias no ano
Pinda e Lorena registram alta da inadimplência nos últimos meses; Guará tem estabilidade nos últimos 12 meses

O número de famílias endi-
vidadas atingiu, em setembro, 
79,3% do total de lares no país, 
informou a CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). A alta de 
devedores foi de 0,3 ponto 
percentual em setembro em 

Andréa Moroni
RMVale

relação a agosto. Em um ano, o 
avanço foi de 5,3 pontos.

O número de pessoas que 
atrasaram o pagamento de 
contas de consumo ou de 
dívidas também cresceu em 
setembro, alcançando 30% do 
total de famílias no país. A ter-
ceira alta consecutiva levou o 
indicador ao maior percentual 
desde 2010.

A situação é pior para as 

famílias de baixa renda. Nos 
lares com renda inferior a dez 
salários mínimos, o endivida-
mento superou os 80% pela 
primeira vez.

Na região, também foi re-
gistrada alta na inclusão de 
consumidores inadimplentes 
na lista do SCPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito). Segundo 
a Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba, 

de janeiro de 2021 a outubro 
2021, foram incluídos 3.411 
consumidores na lista do SCPC. 
Já de janeiro de 2022 a outu-
bro de 2022, o número saltou 
para 13.136 nomes, alta de 
286%.

Lorena – O número de re-
gistros de inadimplentes, de 
acordo com o banco de dados 
da Associação Comercial de 
Lorena, avançou 1,35% no ter-
ceiro trimestre contra o trimes-
tre imediatamente anterior, 
segundo dados de cadastros 
dos associados.

Em Guaratinguetá a situação 
é diferente. Segundo a Associa-
ção Comercial e Empresarial, o 
número de inclusões no SCPC 
em 2021 foi de 6.610. Já em 
2022, até setembro, foram 
6.388 inclusões. O índice mos-
tra uma ligeira queda.

A Peic (Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor), da CNC, conside-
ra dívidas a vencer no cheque 
pré-datado, cartão de crédito, 
cheque especial, carnê de loja, 
crédito consignado, emprésti-
mo pessoal, prestação de carro 
e de casa.

Responsável pela apuração, a 
economista da CNC, Izis Ferrei-
ra, atribui o aumento das altas 
taxas de juros, que encarecem 
as dívidas já contraídas. Se-
gundo a entidade, as taxas de 
juros nas linhas de crédito para 
pessoas físicas cresceram 13,5 
pontos percentuais em um ano, 
chegando à média de 53,9%, a 
maior taxa desde abril de 2018. Placa com pedido de ajuda é mostra de situação complicada na região

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; prefeito 
Soliva e Rede Voa projetam movimento e consumo de passageiros com maior tempo na região

A terça-feira (25) ficará 
marcada em Guaratinguetá 
por muitos anos. O dia será 
lembrado pelo voo inaugural 
do novo Aeroporto do Vale 
da Fé. O pouso comemorativo 
(agendado 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 
ocupantes, da empresa área 
Azul Conecta, foi a utilizada 
para a viagem. O avião par-
tiu de um dos aeroportos 
gerenciados pela VOA, em 
Jundiaí, também no interior 
de São Paulo, e pousou em 
Guaratinguetá. O primeiro 
voo teve como passageiros o 
prefeito Marcus Soliva (PSC), a 
primeira-dama Andréa Évora 
Soliva, o vice-prefeito, Régis 
Yasumura (PL), o presidente 
da Rede VOA, Marcel Moure, 
o gerente comercial da Azul 
Conecta, Cesar Merigo, o re-
presentante 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 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Orlando Brandes, arcebispo 
de Aparecida, 

O voo chegou em Guara-
tinguetá por volta de 12h30. 
Após o pouso, membros da 
comitiva que estava na aero-
nave concederam entrevista 
à imprensa no local. O presi-
dente da VOA destacou que a 
data marcou o início da trans-

formação 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 aero-
naves 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 passa-
geiros, com banheiros e com 
capacidade para receber aero-
naves 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 
Guará.

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


