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Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

Câmara de Guará aprova requerimento 
por tempo de tolerância no Zona Azul
Dani Dias sugere 15 minutos de tolerância para emissão de tíquete para estacionamento rotativo da cidade

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, por unanimidade, o 
requerimento da vereadora 
Dani Dias (PSC), para a pos-
sibilidade da criação de um 
tempo de tolerância de 15 
minutos para a emissão de 
um novo ticket de estaciona-
mento do Zona Azul. A ideia, 
apresentada na sessão da 
segunda-feira (6), pede que o 
Executivo interceda junto à 
empresa Estacionamento Di-
gital, que gerencia o serviço.

De acordo com a propositu-
ra, atualmente são 1.136 va-
gas divididas entre zona azul 
e zona verde (vagas próximas 
a hospitais) na região central 
de Guaratinguetá.

Usuário do sistema, Car-
los Rezende relatou que já 
recebeu notificações que 
devem ser pagas para não se 
tornarem multas de trânsito 
e que já passou por situações 
que poderiam ser evitadas 
por minutos de tolerância. 
“Eu estava indo até um labo-
ratório de exames clínicos, na 
rua Monsenhor Filippo, no 
Centro, e parei em uma vaga 
bem em frente à entrada do 
laboratório. Desci já com o 
celular em mãos para acessar 
o aplicativo do estaciona-
mento e entrei para a fila de 
coleta de sangue. Colocando 
as informações no aplicativo 
e também passando meus 
dados no laboratório, foram 
no máximo dez minutos desde 

o momento que estacionei 
o carro até fazer a locação 
pelo celular. Quando saí do 
laboratório, vi que tinha uma 
notificação no meu carro, com 
diferença de dois minutos an-
tes do horário em que realizei 
o pagamento pelo aplicativo”, 
explicou.

Outra usuária do esta-
cionamento rotativo, Sarah 
Mello, contou que recebeu 
uma notificação cerca de três 
minutos após estacionar e 
seguir a pé para um salão de 
beleza, na região central. “Eu 
utilizo o aplicativo. Estacionei 
próximo do local para onde eu 
estava indo, na rua Lamartine 
Delamare. Estacionei e apenas 
atravessei a rua, para que, 
chegando no salão, eu conec-
tasse meu celular no Wi-Fi 
para realizar o pagamento, 
mas recebi o aviso nesse curto 
prazo de tempo”, frisou.

Autora do requerimento, 
Dani Dias destacou, em entre-
vista ao Jornal Atos, que dire-
cionou o pedido à secretaria 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana para a possibilidade 
de ajustes no contrato junto à 
empresa que gerencia o esta-
cionamento rotativo. “Demos 
entrada nesse requerimento 
em virtude da quantidade de 
reclamações que tenho rece-
bido no meu gabinete sobre a 
quantidade de multas que es-
tão sendo aplicadas na cidade, 
e a prestação de serviço por 
parte da empresa que opera 
o estacionamento rotativo. E 
o que as pessoas têm recla-
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Cruzeiro avança em processo de implantação da Patrulha 
da Lei Maria da Penha com ação da Guarda Civil Municipal
Prefeitura firma parceria com São José dos Campos para treinamento; programa tenta evitar violência contra mulheres 

Em comemoração ao Dia 
da Mulher, a Prefeitura de 
Cruzeiro anunciou, na quar-
ta-feira (8), que parte do 
efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) receberá um 
treinamento para o início da 
atuação da Patrulha da Lei 
Maria da Penha, na cidade. A 
implantação do serviço bus-
ca garantir mais segurança 
às moradoras que já foram 
vítimas de ameaça ou de 
violência doméstica.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública de Cru-
zeiro e ex-delegado da seccio-
nal de Taubaté, José Antônio 
Paiva, cinco GCM’s, sendo três 
mulheres e dois homens, rece-
berão de 12 a 26 de abril uma 
capacitação ministrada pela 
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equipe técnica da GCM de São 
José dos Campos. Ao longo 
do treinamento, os servido-
res aprenderão os detalhes 
da Lei Maria da Penha e do 
funcionamento da patrulha 
específica que opera em São 
José desde junho de 2019, 
podendo assim reproduzir o 
modelo em Cruzeiro.

Em seu site oficial, a Pre-
feitura de São José dos Cam-
pos explica que a Patrulha 
Maria da Penha consiste na 
realização de rondas e visitas 
periódicas às casas de mora-
doras que possuem medidas 
protetivas expedidas pela 
Justiça contra agressores. O 
programa funciona em par-
ceria com a DDM (Delegacia 
de Defesa da Mulher) e a Vara 
de Violência Doméstica e Fa-
miliar de São José, que forne-
cem à GCM os endereços das 
moradoras que necessitam Mulheres agentes da GCM de Cruzeiro participam de patrulha da Lei Maria da Penha no município

Agente da Zona Azul, na região central de Guaratinguetá; requerimento pede tempo de tolerância no serviço

mado, é que muitas vezes não 
existe uma tolerância quando 
se vai ao Centro da cidade, e 
nem todos querem manusear 
o aplicativo ou encontram 
dificuldades para utilizá-lo, e 
rapidamente a multa é aplica-
da, não existe um tempo hábil 
para que o cidadão estacione 
o carro e procure a forma 
mais apropriada para efetuar 
o pagamento”, exemplificou a 
vereadora, que, acrescentou 
ainda relatos sobre parquí-
metros com defeito ou desa-
tivados e a falta de agentes 
nos locais.

Procurado pela reporta-
gem do Atos, o subsecretário 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana, Rafael Porto, explicou 
que os estudos sobre o tempo 
de tolerância já estão sendo 
realizados junto à empresa 
Estacionamento Digital e que 
as análises são complexas. 
“O nosso decreto não prevê 
essa tolerância. Em função 
disso, o contrato, que foi 
baseado no decreto também 
não previu, acarretando em 
um impacto no equilíbrio 
econômico-financeiro desse 
contrato. Não só na queda 
da arrecadação, mas, prin-
cipalmente, a necessidade 
de uma dupla fiscalização, 
onde há necessidade de se 
verificar o carro estacionado 
sem o pagamento da tarifa e 
15 minutos após, essa nova 
verificação”, enfatizou.

Ainda de acordo com a Mo-
bilidade, os estudos seguem 
em andamento para que o 

impacto financeiro não seja 
repassado no custo da tarifa. 
Outra questão analisada é o 
tempo solicitado de 15 minu-
tos, onde a pasta e a empresa 
pesquisam exemplos de cida-

des que já praticam o tempo 
de tolerância, como Lorena, 
que tem a tolerância de cinco 
minutos. Segundo Porto, se as 
tratativas entre secretaria e 
empresa forem positivas para 

a mudança, o decreto deve ser 
modificado no município. A 
Mobilidade ainda reforçou 
que segue com objetivo de 
proporcionar facilidade e 
bem-estar para a população 

de segurança preventiva. Ao 
aceitarem participar do pro-
grama, as joseenses passam 
a ter acesso a um número de 
Whatsapp que as possibilita 
ligar ou enviar mensagem 
diretamente à GCM, em caso 
de emergência. 

O secretário de Segurança 
Pública de Cruzeiro revelou a 
expectativa de início da atua-
ção da Patrulha da Lei Maria 
da Penha e destacou sua rele-
vância. “Assim que nossa equi-
pe concluir o treinamento em 
São José, nos colocaremos à 
disposição da Justiça para 
o início do funcionamento 
do programa. Pretendemos 
apoiar as demais forças de 
Justiça e Segurança Pública 
na prevenção e combate à 
violência doméstica, prin-
cipalmente, auxiliando no 
controle do cumprimento de 
medidas protetivas”.
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Isael e Alckmin debatem 
investimentos e avanço 
da economia de Pinda
Encontro entre o prefeito e o vice-presidente aborda ações 
para atrair empresas; exportação segue como maior aposta

A viagem do prefeito de Pin-
damonhangaba, Isael Domin-
gues (PL), para Brasília, gerou 
expectativa na cidade. A comi-
tiva pindamonhangabense foi 
recebida pelo vice-presidente da 
República Geraldo Alckmin (PSB), 
e voltou com resultados anima-
dores, com novos investimentos 
do Governo Federal.

Nascido em Pindamonhan-
gaba, Alckmin, que ocupou o 
cargo de prefeito do município 
entre 1977 e 1982, respondeu 
sobre pautas reivindicadas pela 
Prefeitura, que solicitou recursos 
para uma das maiores obras de 
drenagem com a construção 
de uma nova galeria de águas 
pluviais na região do São Bene-
dito, medida que deve beneficiar 
especialmente os moradores, 
comerciantes e proprietários de 
imóveis da rua Conselheiro José 
Luiz Pereira Ribeiro, na região 
da Aerofisic e Oficina Vitorazzo.

Da Redação
Pindamonhangaba

O prefeito solicitou o inves-
timento para obras viárias de 
implantação da Via Estrutural, 
uma nova via pública que ligará a 
rodovia Abel Fabrício Dias (região 
da Getúlio Vargas e Fatec) até o 
Feital (região da Novelis e Distrito 
Federal).

Além do apoio federal, o Mu-
nicípio aposta na parceria com 
o setor privado para as ações no 
Feital com investimentos da em-
presa MRS Logística, que incluiu 
a construção de um viaduto sobre 
os trilhos da rede ferroviária 
próximo à indústria Novelis, ao 
renovar a concessão de explora-
ção do transporte ferroviário com 
o Governo Federal.

“Essa será a maior obra de in-
fraestrutura do Município para os 
próximos anos e precisamos con-
tar com investimentos do governo 
federal para colaborar com sua 
execução. Uma importante obra 
que poderá fomentar ainda mais 
nossa economia, gerar emprego 
e renda e colaborar com a mobi-
lidade urbana da nossa cidade”, 
explicou o prefeito.

Alckmin, que além da vice-presi-
dência, ocupa o cargo de ministro 
do Desenvolvimento, Indústria, 
Comércio e Serviços, revelou a 
Isael situações que podem auxi-
liar na economia da cidade, com 
foco na exportação, área em que 
Pindamonhangaba é destaque nos 
últimos anos. Em 2022, o muni-
cípio registrou um aumento de 
300% no volume de exportações, 
e acabou fechando o último ano 
como o 38º melhor desempenho 
do Brasil.

“A notícia é positiva, pois os 
EUA deixarão de cobrar taxas 
adicionais de 74,52%, na forma 
de alíquota ‘ad valorem (frete 
valor)’, na importação de chapas 
de aço carbono originárias do 
Brasil. Em 2021, o Brasil exportou 
cerca de US$ 5,1 bilhões aos EUA 
em produtos siderúrgicos. Já as 
exportações brasileiras relacio-
nadas especificamente a chapas 
grossas de aço carbono, somaram 
aproximadamente US$ 75 milhões 
em 2021 e agora, com essa revo-
gação, iremos incrementar esse 
mercado”, contou Alckmin.

Reunião entre prefeito de Pinda, Isael Domingues, e o vice-presidente Geraldo Alckmin; planos por crescimento do município
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A REFORMA TRIBUTÁRIA
Depois de mais de duas décadas a 
reforma tributária entra em pauta de 
discussão.
A reforma tributária tramita no 
Congresso Nacional desde 2003, 
portanto, vinte anos, quando o então 
presidente Lula enviou a Proposta de 
Emenda Constitucional 43/03.
A proposta promulgada naquele mes-
mo ano transformou-se na Emenda 
Constitucional nº 42 e trouxe algu-
mas modificações no sistema tributá-
rio nacional. Insuficientes!
Na verdade, a reforma tributária está 
na pauta de discussão dos políticos 
há décadas com indefinições e po-
sições não conclusivas, por falta de 
consenso entre as partes envolvidas.
A unânime concordância da alta car-
ga tributária paga pela sociedade.
Unânime é também a desejável 
redução da carga tributária pela 
sociedade.
A incompreensão sobre as altas taxas 
de juros reside, em parte, a carga 
tributária excessiva comparada a 
outros países.

Em toda esta discussão existe uma 
multidão invisível na sociedade 
que paga altos tributos e recebe em 
contrapartida medíocres serviços 
públicos.
A tão desejada reforma tributária traz 
empecilhos insuperáveis, no curto 
prazo, para que isto aconteça, pois os 
governos federais, estaduais e muni-
cipais gastam mais do que arrecadam 
de tributos. 
Como consequência gera déficits 
anuais quando do fechamento de 
suas contas e necessidade de recorrer 
aos empréstimos no sistema bancário  
liquidados com  taxas de juros do 
mercado.
Daí, o aumento da taxa de juro para 
conter a inflação.
Mecanismo difícil do governo en-
tender, transformando o presidente 
do Banco Central como o vilão da 
história.
Para se ter uma ideia do peso da 
dívida do governo federal, em 2021, 
50% do orçamento foram direcio-
nados para o pagamento de juros e 
amortização da dívida pública. Esta 
cifra tem-se mantido.
A reforma proposta implicará na 
diminuição de algumas prerrogativas 
dadas à União, Estados e Municípios 
pelo pacto federativo em termos de 
competência tributária.
Daí, a resistência dos referidos entes 

em aceitarem estas modificações, 
principalmente, os Municípios.
Os municípios, por exemplo, vão 
perder o ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) em troca do IVA (Imposto sobre 
o Valor Agregado).
Os Estados não terão mais o ICMS 
(o filão dos Estados) sobre combustí-
veis, telecomunicações e energia em 
troca de um imposto a ser compar-
tilhado com municípios e o governo 
federal?
Outra pergunta: a União estará dis-
posta a bancar as perdas dos que se 
sentirão prejudicados?
Não vai ser fácil!
Como fica a relação de forças políti-
cas entre o governo e a oposição?
Olha o centrão!
Aos parlamentares, ao debruça-
rem sobre o assunto uma condição 
necessária e fundamental, entender 
sobre a realidade tributária brasileira 
que exige 1.500 horas/ano para uma 
empresa pagar os seus tributos. Já foi 
maior: 2.600 horas/ano.
Um cipoal de portarias, resoluções, 
atos, com um potencial de poder 

impressionante aos arrecadadores.
Em outros países não passa de uma 
centena de horas, e não exige funcio-
nários altamente capacitados como 
advogados tributaristas, técnicos em 
legislação fiscal e funcionários para 
percorrer os diversos órgãos arreca-
datórios, nas três esferas.
Um outro aspecto a ser enfrentado é o 
consenso entre os atores da reforma.
É evidente quem está pagando muito 
no atual sistema vai querer pagar 
menos no próximo.
E ao contrário, qual será o comporta-
mento do contribuinte?
Com certeza, tentará minar o projeto. 
Ou, não?
Outra grande dúvida sobre a reforma 
qual será o tempo da sua aprovação e 
quando entrará em vigor.
Talvez, ainda, o maior empecilho 
para a implantação da reforma resida 
na complexidade econômica e social 
do país, como definir o prazo de 
adaptação e como se processará a 
revisão periódica de seus resultados 
na avaliação de seus ajustes.
A sociedade espera que a reforma 
tributária torne o sistema mais justo e 
menos desigual para estimular o cres-
cimento, a produtividade, o investi-
mento, o emprego e principalmente a 
renda nacional.
Aguarda-se uma reforma tributária 
não atribulada!

 Como fica a relação 
de forças políticas entre 
o governo e a oposição?

“Não existe tal 
coisa como 

um bom imposto”
 Winston Churchill
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Bertioga: Vendo casa 
em dois pavimen-
tos. Andar superior 
composto de sala, 
2 quartos, banheiro, 
cozinha e uma varan-
da nos fundos. Andar 
inferior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
e quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 

deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 

3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 

preço do mercado. 
Valor: 49.90. Telefo-
ne: 13 99792-7216 

Lorena: Um poderoso 
tratamento antiqueda 
com crescimento até 
7x mais rápido dos 
seus cabelos. Solicite 

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 

ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 
condomínio com pis-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa 108/2023-SUP - 1879/2023-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão de patrocínio para a o 
transporte da equipe de robótica da EE Arnolfo 
Azevedo e EE Prof. Francisco Marques Oliveira 
Junior para competição internacional organizada 
pela 1ª REGIONAL DO BRASIL FIRST ROBOTICS 
COMPETITION – FRC, FESTIVAL SESI DE 
ROBÓTICA 2023, a ser realizada no estádio Mané 
Garrincha em Brasília-DF, nos dias de 15 a 18 de 
março de 2023.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
MESTRES - APM DA ESCOLA ESTADUAL PROF.
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR 
- CNPJ Nº: 48.967.202/0001-33 - Vencedora do 
item: 1. Valor total: R$ 28.500,00 (vinte e oito 
mil e quinhentos reais). Vigência: 180 (cento e 
oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 57/2022 
- PROC. Nº 558/2022-SUP; Nº 7714/2022-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição 
de medicamentos da Atenção Básica pelo período 
de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA 
– CNPJ N.º 38.140.640/0001-70. Vencedora do item: 
206. Valor total: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e 
quatrocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 83/2023-SUP; 893/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa CENTRO DIAGNOSTICO ANDRADE LTDA, localizada na Rua 
Urbano Figueira, nº 100-A, Centro, Taubaté/SP, CEP: 12020-140, endereço 
eletrônico: contabilidade@oswaldocruz.com.br, telefones: (12) 2123-9242 e (12) 
2123-9200, inscrita no CNPJ sob o nº 07.185.057/0001-51, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada em realização de exames não disponíveis 
no laboratório municipal. Data da assinatura: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 98/2023-SUP; 813/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA, localizada na Rua 
São Benedito, nº 154, Centro, Lorena/SP, CEP: 12600-010, endereço eletrônico: 
tvsat.sky@bol.com.br, telefones: (12) 3153-2925; (12) 3152-2456 e (12) 3157-
3339, inscrita no CNPJ sob o nº 02.829.985/0001-98, cujo objeto consiste na 
aquisição de telefones e interfone para atender as necessidades da Secretaria 
de Segurança. Data da assinatura: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 99/2023-SUP; 1527/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa GOLD CNF COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, localizada na Rua Doutor 
Rodrigues de Azevedo, nº 39, Centro, Lorena/SP, CEP: 12.600-005, endereço 
eletrônico: goldfingerloja4@gmail.com, telefones: (12) 3132-4866, inscrita 
no CNPJ sob o nº 12.065.396/0001-34, cujo objeto consiste na aquisição de 
óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe. Data da assinatura: 
09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 99/2023-SUP; 1527/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA, situada na Rua Barão de Bocaina, 
nº 54, Centro, CEP: 12600-230, Lorena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.123.722/0001-21, e-mail esconsc@uol.com.br, telefone (12) 3633-5311, 
cujo objeto consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) 
para munícipes. Data da assinatura: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 101/2023-
SUP; 826/2023-GPRO, com fundamento no Art. 
24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da 
empresa UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA, 
localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 4701, 
Centro, Aparecida/SP, CEP: 12.570/065, endereço 
eletrônico: diretoria@unilab.med.br, telefones: (11) 
4411-3516 e (11) 4414-8881, inscrita no CNPJ 
sob o nº 01.875.153/0007-30, cujo objeto consiste 
na contratação de empresa especializada em 
realização de exames não disponíveis no laboratório 
municipal. Data da assinatura: 09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 102/2023-SUP; 
1081/2023-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II, da lei supracitada, para contratação da empresa 
R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E 
ELÉTRICOS ESPECIAIS - EPP, localizada na Rua 
Minas Gerais, n.º 399, Centro, Ubatuba/SP, CEP: 
11.680-000, endereço eletrônico: reinaldo@polpluz.
com.br, telefones: (12) 3833-7017 – 3833-5284, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.820.133/0001-84 – I.E. 
701.084.695.119, cujo objeto consiste na aquisição 
de aparelhos digitais de pressão. Data da assinatura: 
09/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 108/2023-
SUP; 1879/2023-GPRO, com fundamento no art. 
25, “caput”, da lei supracitada, para contratação da 
empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - 
APM DA ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO 
MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, localizado na 
Rua Cardeal D. Carlos Carmello de V. Motta ,Parque 
Rodovias, Lorena/SP, CEP 12600-350, endereço 
eletrônico: e013161a@educacao.sp.gov.br, telefone 
(12) 31533322, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 48.967.202/0001-33, cujo objeto consiste na 
concessão de patrocínio para a o transporte da 
equipe de robótica da EE Arnolfo Azevedo e EE Prof. 
Francisco Marques Oliveira Junior para competição 
internacional organizada pela 1ª REGIONAL DO 
BRASIL FIRST ROBOTICS COMPETITION – 
FRC, FESTIVAL SESI DE ROBÓTICA 2023, a ser 
realizada no estádio Mané Garrincha em Brasília-DF, 
nos dias de 15 a 18 de março de 2023. Data da 
assinatura: 09/03/2023.

Imóveis à venda 
G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo chacara lin-
da, na colônia do 
Piagui, piscina e 
área verde. Tele-
fone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 

urbana, com escri-
tu ra ,  documenta -
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefone: 
(12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por gara-
gem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banheiro e 
uma área de serviço. 
Excelente quintal. Ilu-
minação natural, casa 
muito bem arejada. 
Valor: 320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ótima localiza-
ção, já murado, com 
água e luz já ligados, 
medindo 7x25metros. 
Valor: 83.000,00 Te-
lefone: (12) 98890-
0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3535/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para revitalização do túnel da Mantiqueira e Entornos, 
conforme especif icações e demais informações 
constantes dos anexos que integram o presente Edital. 

Início: 15/03/2023 - Abertura: 30/03/2023 – 14:30 horas
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de início acima 
indicada.

Cruzeiro, 13 de março de 2023

Emerson Antônio Gonçalves
Presidente Comissão de Licitações

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 
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Funcionários da Gerdau paralisam suas atividades em Pinda
Colaboradores cobram alteração na jornada de trabalho; categoria relata escala exaustiva em setores da fábrica de aço 

Reivindicando mudanças 
na jornada de trabalho, fun-
cionários da Gerdau de Pin-
damonhangaba realizam 
uma paralisação na manhã 
desta quarta-feira (8). Mesmo 
não sendo a pauta principal 
do protesto, os contratados 
da fabricante de aços espe-
ciais cobram a redução do 
desconto salarial relacionado 
ao convênio médico. 

De acordo com o Sindmetp 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Mo-

Da Redação
Pindamonhangaba

reira César e Roseira), os 
colaboradores da Gerdau 
decidiram cruzar os braços 
como forma de protesto à de-
mora da empresa em alterar 
o funcionamento da jornada 
de trabalho. Segundo a asso-
ciação, os funcionários, com 
destaque aos que atuam nos 
setores de aciaria, laminação 
e logística, têm sido submeti-
dos a uma exaustiva carga de 
trabalho ao longo dos últimos 
anos. Para que eles pudessem 
ter uma maior frequência 
de descanso, o sindicato 
propõe à empresa que os 
colaboradores que atuam na 
escala 6 por 1 (folga apenas Paralisação dos funcionários da Gerdau, na quarta-feira, em Pinda

aos domingos) tenham uma 
redução diária do horário de 
refeição e passem a trabalhar 
um sábado a cada duas sema-
nas, possibilitando folgarem 
dois sábados por mês.

Segundo o presidente do 
Sindmetp, André Oliveira, a 
medida, que funciona nas 
fábricas Tenaris Confab e 
Novelis, de Pindamonhanga-
ba, não traria prejuízo algum 
à Gerdau. “Não vai mudar a 
quantidade de jornada no 
mês, não vai mudar nem a 
rota de ônibus, mas a Gerdau 
não aceita. É possível e até 
vantajoso para a empresa 
colocar essa jornada. O traba-

lhador com mais folga, mais 
tempo para a família, ele pro-
duz melhor. Se colocar tudo 
na balança, até a questão de 
risco de acidentes melhora 
se o trabalhador estiver mais 
descansado”. 

De acordo com o sindica-
to, os funcionários cobram 
também a diminuição do 
desconto que sofrem em seus 
salários para o pagamento do 
convênio médico.  

Até o fechamento desta 
edição, a direção da Gerdau 
não havia se manifestado 
publicamente sobre a para-
lisação e as reivindicações 
de seus funcionários.

Cachoeira entrega sede dos bombeiros 
e as vinte últimas unidades do CDHU
Prefeito anuncia mais 52 unidades habitacionais no bairro São José, em parceria com órgão do Estado

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista entregou, na quin-
ta-feira (9), as últimas 20 
das 80 unidades habitacio-
nais que foram construídas 
através de parceria com a 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano), no bairro São 
José. As famílias esperavam 
a entrega das casas há mais 
de 12 anos.

A entrega foi realizada 
no dia em que o município 
completou 143 anos, e con-
tou com a presença do vice-

O prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Carlos Mineiro, e o vice-governador do Estado, Felício Ramuth, descerram de inauguração do último conjunto de casas pelo CDHU

Foto: Divulgação PMCP

-governador Felício Ramuth 
(PSD). O empreendimento 
foi entregue com a infra-
estrutura completa (ruas 
pavimentadas, sinalizadas 
e arborizadas, saneamen-
to, drenagem, eletricidade 
e iluminação). Todos os 
cômodos dos imóveis têm 
piso cerâmico e azulejo nas 

áreas molhadas. As casas 
também foram construídas 
com placas de energia solar.

Durante seu discurso na 
solenidade, o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) anun-
ciou que está finalizando a 
parceria para a construção de 
mais 52 unidades na mesma 
região. “Nós sabemos que o dé-

ficit nacional é muito grande e 
precisamos fazer muito mais 
por essa cidade”.

O gerente regional da 
CDHU, Francisco Assis Vieira, 
o Tchesco, explicou que as 
moradias fazem parte de um 
contrato antigo de duzentas 
unidades para a cidade, que vi-
nha de outras administrações.

Bombeiros – No mesmo 
dia, foi entregue a sede 
do Corpo de Bombeiros, 
que recebeu o nome do 
Monsenhor Jonas Abib, em 
homenagem ao fundador da 
Comunidade Canção Nova, 
que faleceu em dezembro 
passado.

Além do vice-governador 
Felício Ramuth, estiveram 
presentes na solenidade 
prefeitos da região, de-
putados, vereadores e re-
presentantes do Corpo de 
Bombeiros.

A base funciona em um 
prédio público que fica à 
rua Matutino Rodrigues do 
Prado, nº 65, no bairro Par-
que Primavera. Localizado 
atrás da rodoviária nova, o 
imóvel, até o início do ano 
passado, abrigava a secreta-
ria municipal de Trânsito e 
Transportes. Para garantir 
a infraestrutura adequada 
para a atuação dos bom-
beiros, a Prefeitura investiu 
cerca de R$ 400 mil na re-
forma do prédio, processo 
iniciado no fim de junho do 
ano passado. De acordo com 
o Executivo, anualmente se-
rão gastos R$681 mil para 
a manutenção do espaço.

A implantação da base foi 
viabilizada ao final de 2021, 
por meio de convênio entre 
a atual gestão e a secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado.“O funcionamento 
dessa unidade é muito im-
portante, pois Cachoeira 
dependia do deslocamento 
dos bombeiros instalados 
em outras cidades da região. 
A nossa base conta com 
15 bombeiros, que terão 
à disposição um caminhão 
e uma viatura de resgate 
equipada”, explicou Mineiro.


