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É NOTICIA I 

Aglomeração Urbana de Franca 
O tão sonhado projeto regional do AGLOMERADO URBANO DE FRANCA, acaba de dar um importante 
passo, o governador Alckmin assinou o encaminhamento do Projeto de Lei Complementar à Assembleia 
Legislativa do Estado para a criação da Aglomeração Urbana de Franca. Esta unidade regional tem como 
objetivo promover o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da 
qualidade de vida, além da cooperação entre os diferentes níveis de governo, integração do planejamento 
e da execução das funções públicas, redução das desigualdades sociais, entre outros benefícios. “A região 
de Franca possui agricultura de ponta e um grande parque industrial calçadista A cidade foi a que mais 
gerou empregos no Brasil e agora, com o aglomerado, terá condições de avançar ainda mais”, disse 
Alckmin. A composição das cidades que farão parte da Aglomeração Urbana de Franca foi realizada pela 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa. São elas: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, 
Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, 
Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. A 
Aglomeração Urbana de Franca contará com um Conselho de Desenvolvimento, que será formado pelos 
prefeitos de cada uma dessas cidades. Caberá ao conselho especificar as funções públicas de interesse 
comum desses municípios e o Estado; aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional; 
examinar planos, programas, projetos e qualquer outra matéria que tenham impacto na região, entre 
outros. A secretaria executiva do Conselho será exercida pela Casa Civil. Um dos principais motivos para a 
criação da Aglomeração Urbana de Franca é que os municípios da região necessitam de um planejamento 
integrado e da ação coordenada dos entes públicos atuantes nessas cidades para, em conjunto, organizar, 
planejar e executar as funções públicas de interesse comum, que atendem a todos esses municípios e suas 
respectivas peculiaridades. Localizada no extremo nordeste do Estado de São Paulo, a Aglomeração 
Urbana de Franca reúne 648 mil habitantes (IBGE, 2016), em uma área de 8.403,97 km², com Produto 
Interno Bruto (PIB) de R$ 16,4 milhões. A região se destaca nacionalmente pelo porte de sua atividade 
econômica, especialmente pela produção de calçados, indústria sucroalcooleira e agronegócio. Do Portal 
do Governo. 
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 É NOTICIA II 
 

Escola de Qualificação Profissional: formação que transforma vidas. Modelo a ser seguido e 

copiado, os cursos de Padaria Artesanal, Moda e Construção Civil, projeto criado por Lu Alckmin capacita e resgata 
a autoestima dos alunos. Lu Alckmin, fundadora da Escola de Qualificação Profissional, durante Bazar do Fundo 
Social de Solidariedade. Aulas de Construção Civil promovidas pela Escola de Qualificação. Programa visa 
recolocar profissionais no mercado. Primeira-dama Lu Alckmin junto com o governador Geraldo Alckmin 

durante o Bazar do Fundo Social.  “Este trabalho me mostra 
diariamente que não devemos desistir jamais dos nossos sonhos, 
basta querer e ir atrás do que você deseja”, diz Lu Alckmin. “É 
uma das grandes motivações para que eu continue trabalhando 
para ajudar cada vez mais aqueles que tanto precisam de uma 
oportunidade”, comemora Lu Alckmin Há sete anos nascia um 
novo projeto idealizado pela presidente do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin: a Escola de 
Qualificação Profissional. Com os cursos de Padaria Artesanal, 
Moda e Construção Civil, a proposta era promover a capacitação 
e o resgate da autoestima dos alunos. Afinal, as atividades são 
voltadas, principalmente, para quem está à procura de uma nova 

chance. De lá para cá, já foram quase 180 mil pessoas beneficiadas. “Este trabalho me mostra diariamente que 
não devemos desistir jamais dos nossos sonhos, basta querer e ir atrás do que você deseja”, revela a presidente 
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, Lu Alckmin. “Nos cursos, encontro pessoas que 
passaram por grandes dificuldades, doenças, perda de pessoas queridas, mas, apesar de tudo, não desistem da 
vida”, conta. O projeto vem crescendo a passos largos e hoje, além da sede, tem diferentes núcleos espalhados 
por todo o Estado de São Paulo, inclusive nas periferias da capital paulista. O Centro de Apoio Vida Nova, na 
zona leste de São Paulo, que conta com ajuda da Escola de Qualificação para oferecer curso de Moda e Beleza, é 
um deles. “Sempre tive dentro de mim uma queda 
muito grande pelo lado social de estar ajudando outras 
pessoas a ter seus dias melhores”, conta Maria Neusa 
da Silva, 69 anos, fundadora do projeto. “Quando soube 
das aulas de costura, vi como algo muito bom que ia 
ajudar outras mulheres a costurarem para si mesmas, 
para os filhos e porque a costura, além de ser 
prazerosa, ainda oferece possibilidade de ganhos. Foi 
dentro dessa ótica que comecei. É muito bom ensinar 
outras mulheres”, comemora Maria Neusa. Em todo o 
Estado, somente o curso de Moda já qualificou 34.021 
pessoas. Novas chances. A vida do pedreiro Roberto 
Pigola, de 34 anos, tomou um novo rumo depois de 
descobrir o curso de Construção Civil da Escola de Qualificação Profissional. “Trabalhava com maquinário na 
época e conheci alguns arquitetos”, lembra. “Eles precisavam da minha ajuda e fui atrás do curso. Você aprende 
de tudo um pouco por lá, desde construir paredes até assentamento de piso”, explica Roberto, que hoje vive da 
construção civil. “Desde quando terminei o curso, atuo na área e o mercado anda muito bom”, comemora. Por 
serem cursos rápidos, em que o aluno aprende na prática, fica mais fácil para os participantes se realocarem no 
mercado. Foi no curso de Moda da Escola de Qualificação Profissional que Rosélia Agostinho de Sousa Guerra, 
47 anos, viu a chance de voltar para o mercado de trabalho. Mãe de cinco filhos e com dois netos, Rosélia é 
formada em pedagogia, mas estava há tempos desempregada. “No início era para ocupar a mente, mas gostei 
da costura e passei a trabalhar com minha tia na oficina depois de aprender”, reconhece. “Resolvi fazer 
modelagem também para me preparar melhor. Lá na oficina faço, junto com minha tia, os reparos e fico com 
50% de cada encomenda”, diz. “É uma das grandes motivações para que eu continue trabalhando para ajudar 
cada vez mais aqueles que tanto precisam de uma oportunidade”, conclui Lu Alckmin. Ter, 27/02/2018 - 
21h20 | Do Portal do Governo.  
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É NOTICIA III 
 

CARTÓRIO ELEITORAL FUNCIONA AOS SÁBADOS  
PARA CADASTRAR BIOMETRIA OBRIGATÓRIA 

- Funcionamento aos sábados acontecerá durante todo o mês de março, nos dias 03, 
10, 17 e 24 - O Juiz Eleitoral da Comarca de Pedregulho, responsável também pelas 
cidades de Rifaina e Jeriquara, Luiz Gustavo Giuntini de Rezende (foto) anunciou que 
a partir deste dia 03/03, o Cartório Eleitoral estará aberto das 9h30 às 17h para 

atendimento dos eleitores das três cidades que devem fazer o Cadastro Biométrico 
Obrigatório. Além deste sábado (03), o funcionamento também ocorrerá nos 
próximos finais de semana, sempre aos sábados, os dias 10/03, 17/03 e 24/03. O 
Cadastro Eleitoral Biométrico Obrigatório tem prazo final até 27/03 que, segundo o 
Tribunal Regional Eleitoral do estado de SP (TRE-SP), não será prorrogado, punindo 
quem não se cadastrar com a perda do Título de Eleitor e com a suspensão do CPF 
(também conhecido como CIC). O funcionamento do Cartório nestes dias de sábado 
durante o mês de março foi solicitado pelos prefeitos Dirceu Polo Filho – Dirceuzinho 
(Pedregulho), Hugo César Lourenco (Rifaina) e Eder Luiz Carvalho Gonçalves 
(Jeriquara), ao Juiz Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, que o encaminhou ao TRE e 
obteve a aprovação para o funcionamento em caráter especial, porém sem a 
prorrogação do prazo que termina dia 27/03. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. Para 
fazer o cadastro, basta levar documento original com foto, comprovante de 
residência emitido há, no máximo, três meses e título de eleitor, se você já tiver. Se 
for o primeiro título, homens de 18 a 45 homens devem levar o comprovante de 
quitação do serviço militar. O recadastramento inclui aqueles para quem o voto é 
facultativo, como analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 anos e os maiores de 
70 anos de idade. Hélio Rodrigues. 

DIÁRIO OFICIAL DE JERIQUARA AGILIZA E TORNA 
AINDA MAIS TRANSPARENTES ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
- Órgão oficial de publicações de atos dos poderes Executivo e 

Legislativo está no ar desde 03 de janeiro deste ano - 

  

Por iniciativa do Prefeito de Jeriquara, Eder Luiz Carvalho 
Gonçalves, a Prefeitura de Jeriquara lançou o Diário Oficial do 
Município, que circula de forma online através do portal/site 
(www.jeriquara.sp.gov.br). O DOM traz os atos administrativos do 
Poder Executivo como Leis, Decretos, Portarias, Avisos de Licitações 
e Audiências Públicas, Transparência da Execução Orçamentária e 
Fiscal, além de ações das secretarias, departamentos e entidades 
do 3º setor e atos do Poder Legislativo (Câmara de Vereadores), 
entre outros. Criado de acordo com a Lei Complementar n.º 
085/2017 de 19 de dezembro de 2017, a primeira edição do 
informativo oficial circulou no dia 03 de janeiro de 2018. O DOM de 
Jeriquara é coordenado pelo servidor Jaime Aparecido de Almeida, 
que atua junto ao Gabinete do Prefeito Eder. Hélio Rodrigues   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jeriquara.sp.gov.br/?author=2
http://www.jeriquara.sp.gov.br/
http://jeriquara.sp.gov.br/?author=2
mailto:hrdesigner@bol.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial nº 010/2018 - Processo nº 010/2018 

 

Objeto:-  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, 
DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data para entrega dos envelopes, 
credenciamento e sessão pública de lances: dia 22 de março de 2018, horário: 
09:00 horas. A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados 
que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 
010/2018, tipo “menor preço por item”, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO,  PARA ATENDIMENTO  
DAS  NECESSIDADES  DO  MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto 
Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2006, demais normas legais pertinentes e 
as condições do presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de 
Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 
3134-8700. EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal. 
 

 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial nº 011/2018 - Processo nº 012/2018 

 

Objeto:-  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública 
de lances: dia 22 de março de 2018, horário: 10:30 horas. A Prefeitura Municipal 
de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu 
setor de licitações o Pregão Presencial nº 011/2018, tipo “menor preço por item”, 
objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS,  
PARA ATENDIMENTO  DAS  NECESSIDADES  DO  MUNICÍPIO, DURANTE O 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, procedimento de conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 
08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2006, demais 
normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O Edital completo 
encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. 
Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, 
centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.  EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES - 
Prefeito Municipal. 
 

 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial nº 012/2018 - Processo nº 013/2018 

 

Objeto:-  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA CARENTES, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS, PARA 
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública 
de lances: dia 22 de março de 2018, horário: 13:00 horas. A Prefeitura Municipal 
de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu 
setor de licitações o Pregão Presencial nº 012/2018, tipo “menor preço por item”, 
objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA CARENTES,  CONFORME EDITAL E TERMO DE 
REFERÊNCIAS,  PARA ATENDIMENTO  DAS  NECESSIDADES  DO  MUNICÍPIO, 
DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, procedimento de conformidade com 
a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto 
Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro 
de 2006, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital. O 
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: 
www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua 
Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. EDER LUIZ 
CARVALHO GONÇALVES - Prefeito Municipal. 
 
 

É NOTICIA IV 
 

Habilitação - Quer tirar a sua? Saiba como agendar o serviço - A 

primeira CNH pode ser agendada sem sair de casa; atendimento é 
realizado nas unidades do Ciretran ou do Poupatempo da cidade. 

Você pode solicitar a 
primeira CNH pelo Portal 
do Detran.SP ou pelo site 
do Poupatempo. Quem 
deseja tirar a primeira 
habilitação, pode realizar 
o agendamento sem sair 
de casa. O governo do 
Estado de São Paulo 

disponibiliza algumas maneiras de marcar o serviço pela internet. 
Esta é a etapa inicial para conseguir a permissão para dirigir. O 
atendimento pode ser feito em um Ciretran de sua cidade ou em 
uma unidade do Poupatempo. O usuário pode acessar o site 
do Detran e realizar um cadastro. É necessário informar os dados 
pessoais, documentos, endereço e telefones para contato. Além 
disso, o serviço pode ser feito pelo próprio site do Poupatempo. 
Basta clicar na aba ‘Agendamento’, realizar um cadastro no site com 
login e senha e, em seguida, procurar ‘Primeira Habilitação 
(permissão para dirigir) – Detran’. Ali é possível localizar a unidade 
mais próxima para dar continuidade ao processo. Vale lembrar que o 
Poupatempo também disponibiliza o Poupinha para esclarecer 
dúvidas e até ajudar nos agendamentos. Basta entrar na página do 
atendente virtual e mandar um mensagem perguntando sobre o 
serviço. Deficientes Auditivos - O Detran.SP disponibiliza em seu 
site, para os deficientes auditivos, dois vídeos tutorais em Libras com 
explicações para iniciar o processo de primeira habilitação. Os vídeos 
são apresentados em duas etapas. O primeiro mostra como realizar 
o cadastro no Detran e traz informações sobre exame médico, 
psicotécnico e autoescola. Já o segundo dá dicas de como serão as 
provas teóricas e práticas para os candidatos. Ter, 06/03/2018 - 
20h21 | Do Portal do Governo. 
 

 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial nº 013/2018 - Processo nº 014/2018 

 

Objeto:-  REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO 
DE CAMISETAS DE UNIFORME ESCOLAR, CONFORME EDITAL E 
TERMO DE REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data 
para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de 
lances: dia 22 de março de 2018, horário: 15:00 horas. A Prefeitura 
Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que 
encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 
013/2018, tipo “menor preço por item”, objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CAMISETAS DE 
UNIFORME ESCOLAR, CONFORME EDITAL E TERMO DE 
REFERÊNCIAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 
08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro 
de 2006, demais normas legais pertinentes e as condições do 
presente Edital. O Edital completo encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações 
no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, 
Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700. EDER LUIZ CARVALHO 
GONÇALVES - Prefeito Municipal. 
 

 

http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/habilitacao/servicos/agendamento
http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/PoupinhaSP/
https://www.facebook.com/PoupinhaSP/
http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/oquefazerquando/1692a315-fe40-4138-9b8c-07fcda58a190/!ut/p/z1/rZNbb5swFMc_yx7yCD7GXMykaSIsKSNj1RqlCX6pzC1hA-yAE9Z9-jlT-jCpTTp1fsFI_4v0Oz6IoQ1iHT_WW65q0fFG_6fMfSAOLP0pDoBOoxkE9m0cYXdu0YWN1n8E8MIJALGT337yw1T7F-6UQPgVww2c_RcE7HL_PWKI5Z2SaodSKXrFm6JUPe8m8PQduCH2h7Liv8p-f-BdISaAXd_iBDtGVdpg2JhQw89oboBX5QV3KMc-nJJlXhcofZV6fQ0Vuwxqfer7i8Xsfg4BvSNzPLu1YAFnQfwNwiii1pcb_CmEwLft5HO8IOCTs-BCSYxYnbXmmLcmmNT3PItg4vgudSywT9MOuozQLWJ9WZV92ZuHXj-CnVLy_QQmMI6jOXAh-aER5iDNrTiaWa8Ry06oOq_5MIGmPN8tU-7kx7r4YNku9ulz6TsxKLR5PhWlGqj3ItClh9bHuhzRqhN9q5_q8h_nFcGVBst-Y8OVePeN8fG13dDA6-_7PQv0hohOlT816_-8IrrC6pMw0TOVXO2MuqsE2rzKKtvVqqXk0fhxRx9Jc2zDjCYz4mzbh0Q56bvfOwtWIw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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