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Há cinco décadas, nascia o
Conjunto Habitacional Campo
Alegre e com ele, um sentimento
experimentado por pelo menos
556 famílias. Tipicamente chuvo-
so, dezembro é um mês das
águas “desde sempre”, para os
moradores do pequeno bairro na
Região Norte de Belo Horizonte,
que agora têm mais um motivo
para se orgulharem das origens:
o Campo Alegre ganhou um livro
de memórias. Escrita pelo poeta
e artista nato Ricardo Aleixo, a
obra faz parte da coleção ‘BH. A
cidade de cada um’, que preza pe-
la escrita de recordações pessoais
e escolhas afetivas de fontes que
sejam indispensáveis na conta-
ção das histórias.

Ninguém melhor que um
morador de primeira para reunir
as memórias de um local nem
sempre prestigiado. Mineiro, Ri-
cardo e sua família foram um
dos primeiros a se instalarem no
então conjunto habitacional. Era
um 19 de dezembro chuvoso e
seu pai, Américo, ganhou a casa
própria num sorteio feito pelo
Ministério da Agricultura, onde
trabalhava. Segundo relata no li-
vro, “o lugar parece bem mais
feio do que parecera no dia que
viemos, meses antes, conhecer a
primeira casa própria da família”.

Em entrevista ao Estado de
Minas, Aleixo começa mais uma
sessão de lembranças enquanto
caminha pelo bairro. “Foi coinci-
dência lançar o livro em dezem-
bro, perto do aniversário de mu-
dança. Não era uma deliberação.
A questão é que eu atrasei para
entregar o texto, precisei me mu-
dar para o Rio (de Janeiro) duran-
te quatro meses, para conseguir
escrever. O Campo Alegre não me
permite uma rotina de escrita,
porque é um lugar em que saio
na rua e encontro vizinhos que
trazem mais memórias”, diz.

Os primeiros rascunhos da
história começaram em 2009,
mas foi em 2016 que a escrita to-
mou força. “Durante o golpe que
depôs a presidente Dilma é que
eu entendi a importância de tra-
tar a história do bairro politica-
mente”, disse, referindo-se ao im-
peachment da petista aprovado
pelo Congresso. O local não sur-
giu por acaso. Política habitacio-
nal do período da ditadura militar
no Brasil, a construção dos con-
juntos se pautava na ideia de ca-
sinhas coladas umas nas outras,
com ruas estreitas e intenção de
abrigar pessoas pobres e miserá-
veis de Minas Gerais.

Como conta nas páginas do li-
vro, o Campo Alegre foi o segun-
do conjunto habitacional cons-
truído no país, com a promessa
de exportação do conceito para o
Cone Sul, região do triângulo geo-
gráfico formado por Chile, Argen-
tina, Uruguai e o Sul do Brasil.“Is-
so já é a definição de que estáva-
mos entregues à própria sorte.
‘Aqui tá bom para essa gente que
não tinha nada’. Passa a ser um
exercício de cidadania, pois a po-

pulação começou a se juntar com
objetivo de tornar esse lugar mi-
nimamente habitável”.

Sem água, luz e esgoto direito,
os moradores do Campo Alegre
começaram as mobilizações pa-
ra melhorar o local. A mãe de Ri-
cardo, dona Íris, foi uma impor-
tante líder na comunidade. “Se
não tem calçamento, ela ia para
a porta da prefeitura. A escola
funciona precariamente? Vamos
para a porta do jornal e reivindi-
car”, lembra. “A ideia era dar algo
para o povo e lançar numa situa-
ção minimamente melhor do
que antes. Não apontava para o
futuro, mas garantia a adesão
das pessoas aos projetos totalitá-
rios, dando entendimento de
que ter algo é melhor que não ter
nada”. Para escrever essa história,
Ricardo reconhece que não teria
sido possível tornar-se um estu-
dioso se os pais não tivessem ad-
quirido a casa no bairro e, com is-
so, parar de pagar aluguel, inves-
tindo o dinheiro na sua educa-
ção e de sua irmã, Fatima.

Estruturalmente falando, o
bairro permanece igual. Da esco-

la estadual, passando pela acade-
mia, até a igreja, todos os ele-
mentos sobreviveram, conta. A
única mudança foi numa região
conhecida por Chácara, onde o
mato se transformou no bairro
vizinho, o Vila Clóris. Além disso,
antes sem nome, as ruas do
Campo Alegre eram divididas
pelo alfabeto e alguns números.
Somente em 1981 o então prefei-
to de Belo Horizonte, Maurício
de Freitas Teixeira, atribuiu no-
mes aos 42 endereços.

ESSÊNCIA Para Ricardo, a essên-
cia do bairro não só é a mesma,
mas foi construída pelos pró-
prios moradores.“Penso que nós
inventamos a essência, isso não
nos foi dado como algo natural.
Gosto de repetir essa cifra, ‘556
famílias, entre pobres e miserá-
veis de Minas Gerais inteira, en-
tregues à própria sorte’. O que
vamos fazer? Nos juntar. Isso é
estudado, por exemplo, pelo
geógrafo Milton Santos, quando
ele fala que a escassez material é
o motor da vida do pobre. Se eu
não tenho e você não tem, va-

mos para o movimento. Este
movimento cria solidariedade.
Se um consegue alimentar os fi-
lhos e o outro toma conta das
crianças para que este vá traba-
lhar, ao retornar, ele compartilha
o que ganhou. Esta é a história
do Campo Alegre e de muitos lu-
gares pobres do mundo inteiro.
No final das contas, o bairro se
tornou bom a despeito de todas
as expectativas. Não foi feito pa-
ra ser bom, são ruas estreitas e
casas coladas. Mas foi exatamen-
te isso que gerou um conheci-
mento mútuo e vontade de cres-
cer juntos”, define.

A cada quarteirão percorrido
com a reportagem, uma pessoa
parava Ricardo e o cumprimenta-
va. “Que saudades” e “soube do
seu livro do bairro” são os princi-
pais comentários. No meio do ca-
minho, parada para mais uma fo-
to. O lugar preferido? “Aqui”, res-
ponde Ricardo apontando para o
bar ao lado direito da rua. “Além
do excelente atendimento, ainda
tem cerveja boa”, brinca.

De repente, Deni, garçom e
amigo de Ricardo, sai dos fundos

do bar com um grande sorriso.
“Eu nem acredito que estou te
vendo aqui. É muita saudade, só
de chegar perto de você, já estou
feliz”, diz Maicon, o Deni. “Tem
pelo menos 30 anos que eu co-
nheço o Ricardo. Aqui ele sem-
pre come torresmo com limão e
a pinguinha do bar. Senta ali no
fundo, quietinho, ninguém inco-
moda”, lembra.

A cena reitera as memórias do
escritor. A“essência”estabelecida
pelos moradores é o elo da histó-
ria, que não diz respeito só à cria-
ção de um espaço geográfico, mas
da ascensão de debates historica-
mente silenciados, como a luta do
movimento negro. A maioria dos
primeiros moradores eram, além
de pobres, pessoas pretas, que en-
tre outras questões sofridas, tam-
bém enfrentavam o racismo.
Manter a união no bairro foi um
ato político.

“Na minha adolescência não
falávamos ‘moro no Campo Ale-
gre’. Dizíamos que era no Planal-
to, porque todos tinham vergo-
nha, era um lugar muito feio. Ho-
je não. Sempre aparece alguém
dizendo que mora aqui. O Campo
Alegre recuado, lá do passado,
não existe mais. Quando meu
trabalho passou a ter reconheci-
mento fora de Minas, entendi
que eu não gostava de BH porque
é um local que valoriza CEPs e so-
brenomes. Minha estratégia é
mostrar que os bairros da perife-
ria não devem nada aos da zona
sul em termos de criatividade. Fa-
zer um livro como o“Campo Ale-
gre” é político. Não precisa com-
parar o bairro com as regiões
mais ricas, nós temos tudo aqui”,
finaliza o poeta Ricardo Aleixo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO nº 74/2022-
SRP - Processo n° 159/2022. Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalares
para atender a Gestão Municipal de Saúde, , referente as atas de registro de preços:
ARP nº 159/2022 – 01. Partes: Prefeitura Municipal de Coromandel (PMC) e AGMASHI
COM. de MAT. MÉD. E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob
o nº. 08.234.423/0001-88. Valor: R$33.000,00; ARP nº 159/2022 – 02. Partes: PMC e
DICIRURGICA COM. DE MAT. E HOSP. LTDA – ME – CNPJ:21.747.056/0001-84. Valor:
R$27.507,60; ARP nº 159/2022 – 03. Partes: PMC e GLOBALMIX DIST. DE MED. E
CORRELATOS LTDA – EPP – CNPJ: 07.790.854/0001-68. Valor: R$15.363,60; ARP
nº 159/2022 – 04. Partes: PMC e HEALTH SANTA LUZIA EIRELI – EPP - CNPJ :
27.602.134/0001-39. Valor: R$8.360,00; ARP nº 159/2022 – 05. Partes: PMC e MINAS
HORIZONTE COM. DE PROD. PARA SAÚDE & EDUCAÇÃO - EIRELI – ME – CNPJ:
31.688.570/0001-40. Valor: R$26.320,00; ARP nº 159/2022 – 06. Partes: PMC e
MEDTEC SUPRIMENTOS MÉD. HOSP. LTDA – EPP – CNPJ: 22.460.323/0001-09. Valor:
R$59.800,00; ARP nº 159/2022 – 07. Partes: PMC e RCMED DIST. LTDA – EPP – CNPJ:
41.990.236/0001-08. Valor: R$76.970,60. Vigência das atas: 25/08/2022 a 25/08/2023.
Coromandel, 25 de agosto de 2022. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO nº 64/2022 –
SRP - Processo n° 137/2022. Objeto: Aquisição de material de expediente, para atender
secretarias e setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, referente as atas de
registro de preços a seguir: ARP nº 137/2022 – 01. Partes: PMC e ALIANÇA COM.E
DIST. LTDA – EPP – CNPJ: 31.486.195/0001-55. Valor: R$132,60; ARP nº 137/2022
– 02. Partes: PMC e ATENA COM. E REP. LTDA – EPP – CNPJ:32.060.571/0001-08.
Valor: R$22.886,64; ARP nº 137/2022 – 03. Partes: PMC e ATIVA MALL COM. DE
UTILIDADES LTDA EPP – CNPJ: 11.663.568/0001-09. Valor: R$12.894,74; ARP nº
137/2022 – 04. Partes: PMC e CASA DO ESTUDANTE PAP. E LIVRARIA EIRELI – ME
– CNPJ: 26.110.916/0001-98. Valor: R$12.349,91; ARP nº 137/2022 – 05. Partes: PMC e
INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – ME – CNPJ: 44.922.087/0001-20. Valor:
R$35.339,40; ARP nº 137/2022 – 06. Partes: PMC e PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA
– EPP – CNPJ: 24.005.316/0001-34. Valor: R$29.691,70; ARP nº 137/2022 – 07. Partes:
PMC e PINTANDO E BORDANDO COM. LTDA – ME – CNPJ:41.852.525/0001-32. Valor:
R$5.152,40; ARP nº 137/2022 – 08. Partes: PMC e TEREZA MARSCHAL MARTINS
EIRELI – ME – CNPJ: 27.022.070/0001-05. Valor: R$386.347,77; ARP nº 137/2022 –
09. Partes: PMC e WALDIR AVELINO MARTINS LTDA – ME – CNPJ: 42.113.540/0001-
21. Valor: R$245.738,16. Vigência: 29/08/2022 a 29/08/2023. Informações: Setor
de Licitações à Rua Arthur Bernardes, 170 – Centro – Fone: (0xx34) 3841-1344.
Coromandel, 29 de agosto de 2022. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDSEP-MG -,
inscrito no CNPJ sob o n° 23.848.492.0001-75, com sede à Rua Curitiba, 689 – 12º andar
- Centro – Belo Horizonte – MG, CEP 30170-120, por meio de sua Diretoria Colegiada,
conforme art.30, do Estatuto da Entidade, CONVOCA todos (as) os (as) empregados (as)
das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A – Ceasaminas, lotados nas unidades
de Barbacena, Caratinga, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora e Uberlândia para
participarem de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, na modalidade presencial (para
os (as) trabalhadores (as) do Entreposto de Contagem (que assim optarem) e na modalidade
virtual (para os (as) trabalhadores (as) das demais unidades), conforme disposto na Lei
14.010 de 10 de junho de 2020, a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2022 (2ª feira),
às 08h30, em primeira convocação e, às 09h30, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes. A assembleia presencial acontecerá no Auditório do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - situado no Prédio da Administração S/N, KM 688, bairro Guanabara,
Contagem - MG - CEP 32145-48. Na modalidade virtual, a assembléia acontecerá via
plataforma TEAMS pelo link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
MTUyNzNjYjEtZmExNy00MjI0LTg2ZDItMzUwODI5ZWM3ZmQ3%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%22bdf4880b-8c41-4fcf-bd58-96e3fcbeecbd%22%2c%22Oid%22%3a%22
7c2fa4d4-2409-4c8a-a7a4-1c7d26c39a95%22%7d
A pauta a ser discutida e deliberada é a seguinte:
1. Informes Gerais;
2. Privatização;
3. Análise e votação da proposta do ACT apresentada pela CeasaMinas;
4. Outros Encaminhamentos.

Belo Horizonte, Minas Gerais, 10 de dezembro de 2022.
DIRETORIA COLEGIADA

SINDSEP-MG

Extrato de Publicação, Edital 01/2022. O consórcio público
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba -
ICISMEP, CNPJ nº 05.802.877/0001-10, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a realização de Concurso Público destinado
à contratação de empregados públicos, observados os termos da
legislação e normas contidas no Edital 01/2022. As inscrições serão
realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep – Gestão
de Concursos <www.gestaodeconcursos.com.br> no período de
29/03/23 a 28/04/2023, observados o horário de Brasília e critérios
do Edital. As provas objetivas serão realizadas, preferencialmente,
no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no dia 11/06/2023. O
Edital, em sua íntegra, será divulgado nos endereços eletrônicos
<https://icismep.mg.gov.br/concursos-publicos> e <www.
gestaodeconcursos.com.br> e seu extrato de aviso de publicação
será veiculado no Órgão Oficial <https://icismep.mg.gov.br/orgao-
oficial>. Antônio Augusto Resende Maia, Presidente ICISMEP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO Nº. 000098/2.022 TOMADA DE PREÇO Nº. 000009/2.022
O Município de Verdelândia-MG torna público aos interessados, que não houve
o comparecimento de interessados em participar do processo licitatório supra
identificado, cuja sessão de apuração foi realizada no dia 08/12/2.022, às
09:00 horas, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia para a execução de obras de pista de cooper
no município de Verdelândia/MG. Desta forma a Comissão Permanente de
Licitação e declararam a licitação como deserta, conforme registro em ata.

Verdelândia-MG, 08 de dezembro de 2.022
Drayko Mendes Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO Nº. 000099/2.022 TOMADA DE PREÇO Nº. 000010/2.022
O Município de Verdelândia-MG torna público aos interessados, que não houve
o comparecimento de interessados em participar do processo licitatório supra
identificado, cuja sessão de apuração foi realizada no dia 08/12/2.022, às
14:00 horas, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para a execução de reforma da biblioteca pública
do município de verdelândia-mg. Desta forma a Comissão Permanente de
Licitação e declararam a licitação como deserta, conforme registro em ata.

Verdelândia-MG, 08 de dezembro de 2.022
Drayko Mendes Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PReFeituRamuniCiPaLdenaZaReno/mg
RetiFiCação

Retifica-se matéria publicada em 06/12/2022.
onde se lê TP Nº 04/22, Leia-se TP Nº 05/22,
Obj: Contratação de Empresa especializada para
realização das obras de Construção do Galpão
para Almoxarifado. Abertura: 22/12/22 às 09h. As
demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.
José Heitor Guimarães de Carvalho - Prefeito

Fundação de ensino de Contagem - FuneC
aviso de LiCitação - (RePuBLiCação)

A Fundação de Ensino de Contagem informa data para realização de TOMADA DE PREÇOS
001/2022 - PaRa ContRatação de emPResa de engenHaRia, PeLo Regime
de emPReitadaPoR PReços unitÁRios, PaRaFeCHamento e CoBeRtuRa
da QuadRa PoLiesPoRtiva da unidade esCoLaR FuneC CenteC no
muniCÍPio de Contagem, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. data: 27 de dezembro de 2022 às 09h00min -
Local: RuaCoimbran°100,BairroSantaCruzIndustrial,Contagem/MG.Editaldisponívelnosite:
www.contagem.mg.gov.br. Informações e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br

aLtaiR de oLiveiRa maRCeLo - Presidente CPL.

Essência e impulso para criação de bairro de BH, a união de famílias de pobres e pretos
agrupadas em conjunto habitacional na década de 1960 é tema de obra que será lançada hoje

Gosto de repetir
essa cifra, ‘556
famílias, entre
pobres e
miseráveis,
entregues à
própria sorte’. O
que vamos fazer?
Nos juntar”
■ Ricardo Aleixo, escritor

BRUNO NOGUEIRA*

Passados o susto e a correria
provocados pelos temporais de
quarta-feira, que alagaram ruas,
inundaram imóveis, arrastaram
carros e provocaram duas mortes
na Grande BH, o momento é de
pensar na segurança e também
em eventuais ressarcimentos por
perdas. Para isso, é preciso que
atingidos solicitem vistoria da De-
fesa Civil, que avalia as perdas,
orienta a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte (CDL-
BH). A entidade já se mobiliza em
apoio aos comerciantes atingidos.

“Nosso primeiro trabalho é
orientar os lojistas para que eles
entendam o que podem ter de
benefício. Segundo é apoiar e
acompanhar junto com a Defesa
Civil caso o lojista queira fazer o
procedimento”, explica o presi-
dente da entidade, Marcelo de
Sousa Silva. Ação semelhante foi
realizada pela CDL em 2020,
quando fortes chuvas atingiram
a capital mineira nos primeiros
meses do ano. Na época, pelo vo-
lume de ocorrências, a entidade
obteve financiamentos em ban-
cos públicos, como na Caixa Eco-
nômica Federal, Banco do Brasil e
o próprio BDMG, além da remis-
são do Imposto Predial Territorial
Urbano (IPTU) concedida pela
Prefeitura de Belo Horizonte.

ParaMarceloSilva,osimpactos
das chuvas são“uma situação que
a população e o comerciante não
aguentam mais”.“Esperamos que
o prefeito Fuad Noman entenda
isso”, afirmou.

Na quinta-feira, Noman se reu-
niu com secretários e vereadores
para avaliar os problemas provo-
cados pelas chuvas do dia anterior
. Segundo a PBH, a conclusão foi

que as obras executadas pelo po-
der público municipal – nas ba-
cias do Arrudas e Vilarinho e nas
encostas da cidade e mesmo
aquelas ainda em andamento –
“foram capazes de minimizar os
impactos do grande volume de
chuva que, em algumas regiões,
superou os 100mm em cerca de
duas horas”. De acordo com o pre-
feito, esforços para evitar os efei-
tos das chuvas serão mantidos.

Por ser um fenômeno da na-
tureza, a chuva em si não é moti-
vo suficiente para que o contri-
buinte pleiteie indenização, ex-
plica o advogado Paulo Studart,
mestre em direito e especialista
em direito administrativo. No
entanto, situações que indiquem
falha na infraestrutura urbana
ou omissão do poder público
abrem espaço para ações.

Entre os que sofreram perdas,
o comerciante Eli Pinto de Miran-
da Júnior, de 44 anos, conta que as
águas invadiram seu restaurante,
no Bairro Cachoeirinha, Região
Nordeste, atingindo uma altura
em torno de 1,10 metro, danifi-
cando freezers, expositores de co-
mida e um carrinho térmico. Ele
calcula o prejuízo em R$ 15 mil,
mas não aposta em indenizações.

Mas é bom ficar atento. Donos
de imóveis atingidos pelas chu-
vas podem pedir a remissão do
IPTU do ano em que foi registra-
da a ocorrência. Segundo a Lei
municipal N° 9.041, a prefeitura
pode conceder benefício fiscal
aos proprietários de imóveis
atingidos por desastres ou inci-
dentes em decorrência das chu-
vas. Até mesmo tributo já pago
pode ser restituído.

*Estagiário sob supervisão da subeditora

Rachel Botelho

“Campo Alegre”, ato político

CHUVAS EM BH

CDL orienta lojistas sobre
indenização por danos

Inundação estragou freezer e outros
equipamentos no restaurante de
Eli, no Bairro Cachoerinha

EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS

SERVIÇO
● “Campo Alegre”, de Ricardo

Aleixo, será lançado hoje
(10/12), na livraria Outlet do Livro

● Horário: das 11h às 14h
● Endereço: Rua Paraíba, 1.419
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DE SANTACATARINA - ALESC
AVISO DE LICITAÇÃO

AAssembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com sede na rua Dr. Jorge
Luz Fontes, n° 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-900, comunica aos interessados que
realizará licitação na seguinte modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 - 1ª REP.
Nº DA LICITAÇÃO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 977601 - OBJETO: A presente
licitação tem como objeto o Registro de Preço para o fornecimento de gêneros alimentícios
(água mineral), ao longo do ano de 2023, mediante demanda e entrega programada, para atender
às necessidades da ALESC, de acordo com as especificações constantes no Edital e em seus
Anexos. DATA: 20/12/2022 - HORA: 09h - ENTREGA DOS DOCUMENTOS: Deverá
ser encaminhada via sistema do Banco do Brasil site (www.licitacoes-e.com.br) nº 977601
até o dia 20 de dezembro de 2022 às 08h45. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br/licitacao) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais, localizada na Av.
Mauro Ramos nº 300, Unidade Administrativa Deputado Aldo Schneider, no 8º, Sala 804 -
Centro - Florianópolis/SC.

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente.
Rafael Batista dos Santos - Coordenador de Licitações e Contratos.

PUBLICAÇÃO DE 2ª REABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO 172/2022
Acha-se reaberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 172/2022 – CPL nº 315/2022,
destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO PARA REALI-
ZAÇÃO DE CIRURGIAS DE HERNIOPLASTIA PARAATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚ-
DE DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – 2ª REABERTURA. A 2ª reabertura será dia 27/12/2022 às
09:00 horas. Informações pelos sites https://bit.ly/3NWVdeH e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no
Banco do Brasil: 978149 pelo fone: (15) 3238-2399 ou e-mail: duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Soroca-
ba, 09 de dezembro de 2022. Aline Baradel Diniz – Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DEABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021
Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 138/2021 – CPL nº. 283/2021,
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO CONTINUODE LIMPEZATECNICAHOSPITALAR INTERNAE EXTERNA, COMFORNECI-
MENTO DE MÃO DE OBRACAPACITADA, PRODUTOS E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. A abertura será dia 27/12/2022 às 09h00. Informações
pelos sites https://cutt.ly/h0tU091, e www.licitacoes-e.com.br, nº da licitação no Banco do Brasil: 978167,
pelo fone (15) 3238-2315 ou e-mail: duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Sorocaba, 09 de Dezembro de
2022.Maicon Bitto Campestrini - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 39/2022 JOÃO RI-
CARDO FASCINELI, Prefeito Municipal de Motuca, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 03/2022, aberta pelo Processo nº 39/2022 de que trata da CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA DE CONCRETO, CALÇADAS E
SINALIZAÇÃO VIARIA NO LOTEAMENTO JOÃO BATISTA ZILIO FASCINELI, NO MUNICÍPIO DE MOTUCA/SP (Contrato de Re-
passe nº 909000/2020), com fornecimento de materiais e mão-de-obra, adjudicando o objeto do certame à empresa:
habilitada CONSTRUTORA BATISTA SANTOS LTDA. EPP no valor global de R$ 628.610,40 (seiscentos e vinte e oito mil
seiscentos e dez reais e quarenta centavos), com o item 01. Motuca, aos 09 de Dezembro de 2022. JOÃO RICARDO
FASCINELI Prefeito Municipal

EDITAL - O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica
de Louça e Porcelana de Ribeirão Preto, com base territorial e sede no município de Jaboticabal,
vem Pelo presente EDITAL, convocar os Trabalhadores associados do Sindicato acima descrito
para comparecerem à Assembléia geral ordinária a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2022
às 17:00 horas, em sua sede social, à Av. Sylvio Vantini nº 93, Bairro Nova Jaboticabal/SP, na
cidade de Jaboticabal/SP para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1) Leitura, discussão
e aprovação da ata anterior, 2) discussão e aprovação da previsão orçamentária para o ano de
2023; 3) Prestação de contas do exercício de 2.021, com parecer do Conselho Fiscal; Não havendo
numero legal de associados presentes, para a realização da Assembléia na hora acima aprazada,
a mesma será realizada 1:00 hora após, com qualquer número de associados presente. Jaboticabal,
25 de novembro de 2020.. João Domingos Fornezari - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E
DERIVADOS DE PETRÓLEO DE JUNDIAÍ E REGIÃO – CNPJ. 01.200.092/0001-16.
A Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca
todos os integrantes da categoria profissional por ela representada, situados no âmbito de
sua base territorial, sindicalizados ou não, para comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2022, às 10h00min em primeira
convocação, e às 11h00min em segunda convocação com qualquer número de presentes,
em sua sede social, localizada na Avenida Fernando Arens nº 901, Bairro Vila Arens, CEP:
13202-571, na cidade de Jundiaí - São Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Leitura, discussão e aprovação das reivindicações dos trabalhadores, para compor a pauta
para fins de Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria econômica do
comércio varejista de derivados de petróleo na respectiva data-base; 2) Outorga de poderes
à Presidente da Entidade para negociar diretamente com as entidades representativas da
categoria econômica respectiva, celebrar convenções ou acordos coletivos com entidades
patronais e empresas; 3) Outorga de poderes para a Presidente da Entidade ingressar em
juízo com protesto judicial para interrupção de data-base, processo de dissídio coletivo, caso
sejam frustradas as tentativas de negociação, ou mesmo a realização de movimento grevista,
inclusive com outorga de procuração para o presidente da FEPOSPETRO, autorizando-o
a para celebrar norma coletiva; 4) Discussão e aprovação das contribuições sindicais para
manutenção da Entidade Profissional, em conformidade com o Enunciado 38 da Anamatra e
observância das Notas Técnicas nº 01 de 27 de abril de 2018, nº 02 de 26 de outubro de 2018
e nº 3 de 14 de maio de 2019, ambas da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade
Sindical (CONALIS) do Ministério Público do Trabalho; 5) Discussão e aprovação da redação
das cláusulas de contribuições assistencial, negocial e/ou sindical para fins de manutenção da
entidade profissional, a serem inseridas na convenção coletiva de trabalho; 6) outros assuntos
pertinentes às negociações e pauta de reivindicações, ou ainda de interesse geral dos presentes.
Tendo em vista que a assembleia convoca todos os integrantes da categoria, não haverá quórum
específico, sendo que as deliberações serão tomadas e aprovadas pela maioria dos votantes
presentes. Jundiai/SP, 09 de dezembro de 2022. MARLI ORTEGA ORTIZ – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PUBLICO Nº 02/2019
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ, convoca para comparecimento no setor de
Departamento de Gestão de Pessoal, à Rua Enock Barreira de Macedo nº 365 - Centro,
a Sra. SARA BRITO DINIZ LEITE, objetivando assumir o cargo em provimento Efetivo
de PSICÓLOGO por ter sido aprovada no Concurso Público Edital nº 02/2019,
classificação 14º lugar.
O seu não comparecimento até as 16:00 horas do dia 15/12/2022 dará direito a
chamar o próximo candidato.

Tietê, 08 de dezembro de 2022
Paulo Luiz Fuza

Secretário de Administração e Modernização

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
ATA DE JULGAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/22 Às 10h:00min horas do dia 08 de dezembro de 2022, na
Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Conchal, reuniram-se a Comissão Municipal de Seleção de Cha-
mamento Públicos - (GTI-RPC Grupo de Trabalho Interinstitucional para a implementação do Regime de Previdência
Complementar), designados conforme Decreto nº 4.658/22, de 13 de setembro de 2022, objetivando a seleção de
entidade fechada de previdência complementar (efpc) para administração de plano de benefícios previdenciários
dos servidores públicos da administração direta dos poderes executivo, legislativo e previdenciário do município de
Conchal. Suspensa a sessão do dia 24 de outubro de 2022 para análise (DOM 22/09/22 pag 16 e DOE 22/09/2022
pag 453), para análise do “JULGAMENTO DA PROPOSTA”. Ato continuo foram analisados e rubricadas todas as
folhas pelos integrantes supracitados seguindo rigorosamente os critérios do ANEXO II – Sistema de Avaliação
e Pontuação das Propostas Técnicas de forma a obter a classificação das propostas, a saber: Primeira Fase:
8.1.1. do edital - A instituição CAPESESP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE “deixou de apresentar ao exigidos no item 6.1.5. sem as devidas somatória e média ponde-
radas para, ou seja, tanto a Comissão quanto ao GTI-RPC tem a autonomia para interagir nos resultados a serem
apresentados”. Desta forma julgada INABILITADA em conformidade com o item 8.1.1.1. do edital. Já as demais
instituições apresentaram em ordem conforme o item 6.1.5. sendo HABILITADAS e Classificado de forma preliminar
registrando as seguintes pontuação: Classificado em 1° (primeiro) lugar a instituição BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE
PENSÃO BANCO DO BRASIL com total de 430.00 (quatrocentos e trinta) pontos, em 2° (segundo) lugar a instituição
FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPA, DO
CNPQ DO INPE E DO INPA com total de 420,00 (quatrocentos e vinte) pontos e em 3° (terceiro) lugar a instituição
FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRECOM, com o total de 275,00
(duzentos e setenta e cinco) pontos. 2° Fase: 8.1.2. do edital - Em ato continuo, aberto o envelope DOCUMENTO
DE HABILITAÇÃO da instituição BB PREVIDÊNCIA – FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL tendo sido analisados e
rubricados foi constatado que a instituição apresentou a todas as documentações exigidas pelo edital em ordem,
considerada HABILITADAS para dar prosseguimento ao mesmo. Portanto, em vista dos resultados obtidos tanto da
INABILITAÇÃO quanto da HABILITAÇÃO na ausência dos representantes as instituições terão o direito para interpor o
recurso quanto a decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento conforme dispõe o artigo 109,
I, “b”, da Lei Federal nº 8.666/93.
REVOGAÇÃO Torna público aos interessados a REVOGAÇÃO da Chamada Publica 05/22, Processo 8266/22 – Ob-
jeto: credenciamento de instituição financeira para arrecadação integrada ao pix dos tributos e demais receitas
municipais. com vinculação às guias de arrecadação com código de barra, padrão FEBRABAN, com prestação de
contas por meio magnético (arquivo retorno) dos valores arrecadados – em virtude da forma de disputa do certame.
Os autos estão à disposição dos interessados no Depto de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão
ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através
do telefone (19) 3866-8600.Conchal, 09 de dezembro de 2022. Luiz Vanderlei Magnusson – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2022

APrefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura da Tomada de
Preços nº 21/2022, Processo Administrativo n° 1315/2022, cujo objeto consiste na
“Contratação de empresa para Construção de Praça no Bairro Altos do Tietê,
Bairro Terras de Santa Maria e no Terminal Rodoviário”, conforme edital e seus
anexos. Abertura: 12 de dezembro de 2022. Encerramento: 11 de janeiro de 2023.
Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos
interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do
telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2022

APrefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura da Tomada de
Preços nº 22/2022, Processo Administrativo n° 1316/2022, cujo objeto consiste na
“Contratação de empresa para Reforma e Ampliação de Edificação para
Implantação da Farmácia Municipal no Município de Tietê”, conforme edital e seus
anexos. Abertura: 12 de dezembro de 2022. Encerramento: 12 de janeiro de 2023.
Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos
interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas através do
telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

Extrato de Publicação, Edital 01/2022. O consórcio público
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba -
ICISMEP, CNPJ nº 05.802.877/0001-10, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a realização de Concurso Público destinado
à contratação de empregados públicos, observados os termos da
legislação e normas contidas no Edital 01/2022.As inscrições serão
realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep – Gestão
de Concursos <www.gestaodeconcursos.com.br> no período de
29/03/23 a 28/04/2023, observados o horário de Brasília e critérios
do Edital. As provas objetivas serão realizadas, preferencialmente,
no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no dia 11/06/2023. O
Edital, em sua íntegra, será divulgado nos endereços eletrônicos
<https://icismep.mg.gov.br/concursos-publicos> e <www.
gestaodeconcursos.com.br> e seu extrato de aviso de publicação
será veiculado no Órgão Oficial <https://icismep.mg.gov.br/orgao-
oficial>. Antônio Augusto Resende Maia, Presidente ICISMEP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura da Tomada de
Preços nº 24/2022, Processo Administrativo n° 1350/2022, cujo objeto consiste na
“Contratação de empresa para demolição e ampliação do CRAS do Bairro Povo
Feliz no Município de Tietê”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 12 de dezembro
de 2022. Encerramento: 16 de janeiro de 2023. Horário: 14h00min. O Edital e seus
anexos encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura do Pregão
Eletrônico nº 111/2022, Processo Administrativo n° 1346/2022, cujo objeto consiste no
“Registro de preço para aquisição de combustíveis: gasolina comum, etanol, óleo
diesel comum e óleo diesel S10, para abastecimento da frota municipal”, conforme
edital e seus anexos. Abertura: 12 de dezembro de 2022. Encerramento: 22 de
dezembro de 2022. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a
disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações poderão ser
obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2022

APrefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura da Tomada de
Preços nº 23/2022, Processo Administrativo n° 1317/2022, cujo objeto consiste na
“Contratação de empresa para reforma de edificação para o Poupatempo no
Município de Tietê”, conforme edital e seus anexos. Abertura: 12 de dezembro de
2022. Encerramento: 13 de janeiro de 2023. Horário: 14h00min. O Edital e seus anexos
encontram-se a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações
poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 89/2022 Processo nº 205/2022 TIPO: Menor valor global OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO, ANÁ-
LISE E INTELIGÊNCIA COM COLETA DE IMAGENS POR INTERMÉDIO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DE SISTEMA DE
VIDEOMONITORAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS E SOFTWARES PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, A INSTALAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DOS LOCAIS DE
INSTALAÇÃO, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO E O TREINAMENTO OPE-
RACIONAL NECESSÁRIO PARA EQUIPE DA CONTRATANTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Data e horário para
protocolo de envelopes: 21 de Dezembro de 2022 até às 14h00min. Data e horário da Sessão: 21 de Dezembro 2022 às
14h30min. Local para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pradópolis, sito à Rua Tiradentes
nº 956, Centro. O arquivo deverá ser retirado através de mídia (CD / Pendrive) fornecido pelo interessado, das 13h00min
às 16h30min, ou através do site http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou http://transparencia.pradopolis.
sp.gov.br/ Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na forma da Lei.
AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 90/2022 Processo nº 203/2022 TIPO: Menor valor por item OBJETO: AQUI-
SIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM COMBINADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA
DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DE JATOS DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A
VÁCUO COM BOMBA DE LÓBULOS TIPO ROOT’S 0 (ZERO) KM (QUILOMETRO), ANO MÍNIMO 2022, MODELO MÍNIMO 2022,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL. Data e horário para
protocolo de envelopes: 22 de Dezembro de 2022 até às 10h00min. Data e horário da Sessão: 22 de Dezembro 2022 às
10h30min. Local para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pradópolis, sito à Rua
Tiradentes nº 956, Centro. O arquivo deverá ser retirado através de mídia (CD / Pendrive) fornecido pelo interessado, das
13h00min às 16h30min, ou através do site http://www.pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou http://transparencia.
pradopolis.sp.gov.br/ Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na forma da Lei.
AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 91/2022 Processo nº 204/2022 TIPO: Menor valor por item OBJETO:
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. Data e horário para protocolo de envelopes: 22 de Dezembro de 2022 até às
14h00min. Data e horário da Sessão: 22 de Dezembro 2022 às 14h30min. Local para retirada do Edital: Departamento
de Licitações da Prefeitura Municipal de Pradópolis, sito à Rua Tiradentes nº 956, Centro. O arquivo deverá ser retirado
através de mídia (CD / Pendrive) fornecido pelo interessado, das 13h00min às 16h30min, ou através do site http://www.
pradopolis.sp.gov.br/portal/licitacoes.php ou http://transparencia.pradopolis.sp.gov.br/ Para conhecimento do público,
este aviso deverá ser publicado na forma da Lei. Pradópolis, 09 de Dezembro de 2022. Silvio Martins Prefeito.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 88/2022- Registro
de Preços para aquisição de medicamentos em
atendimento as necessidades do Departamento
Municipal de Saúde, conforme condições,
quantidade e demais exigências constantes
nesse Edital, Termo de Referência e demais
anexos pelo período de 06 (seis)meses.
Aberturada sessãonodia 21/12/2022 às 10h.
OEdital na integra, está disponível na página da
Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo-
SP.www.santarosa.sp.gov.br, no link Licitação
REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
www.comprasbr.com.br
Informações pelo telefone (16) 3954 8802.
SantaRosa deViterbo, 08 de dezembro de 2022
Omar Nagib Moussa - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DE VITERBO

Populaçãode rua cresce 38%napandemia
Segundo estudo feito pelo Ipea, são 281,4 mil pessoas semmoradia em todo o país; na década, alta foi de 211%
-Lucas Lacerda
SÃOPAULO Apopulaçãoemsi-
tuação de rua no Brasil cres-
ceu38%desde2019echegou
em 2022 a 281,4mil pessoas,
segundo um levantamento
publicadonaquinta-feira (8)
pelo Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada).
Em uma década, o aumento
foide211%,muitosuperiorao
crescimentodapopulaçãoge-
ral noBrasil, de 11%.
ApesquisadoIpeafazuma

estimativadapopulaçãoque
está na rua a partir de dados
informados pelos municípi-
os,peloCensoSuas,queépre-
enchido pelas secretarias de
assistência social estaduaise
municipais e pelos dados do
CadÚnico (Cadastro Único),
queservepararegistroeaces-
soaserviçosessenciaisdeas-
sistência.Alémdisso,éadici-
onadoaocálculoumconjun-
todetaxasdepobrezaedeur-
banizaçãodas cidades.
O institutodizqueéneces-

sário ampliar a busca ativa
por pessoas em situação de
ruaparaainscriçãonoCadÚ-
nico,porqueaestimativaéde
queascadastradasrepresen-
tem31%docontingentetotal.
Emboraacontagemoficial

dosegmentosejapartedaPo-
líticaNacionalparaaPopula-
çãoemSituaçãodeRua,cria-
daem2009,oscensosdemo-
gráficos, inclusive o de 2022,
ainda consideram a popula-
çãopor domicílios.
“Isso implica prejuízos pa-

ra a correta avaliação da de-
mandaporpolíticaspúblicas
porpartedessesegmento”,diz
opesquisadordoIpeaMarco
Antônio Carvalho Natalino,
autor do estudo.
As estimativas e a publica-

çãodoIpeatambémnãoapre-
sentamrecortedegênero,em-
bora sejapossível inferir que
diferentes gruposde gênero,
etnia e situação econômica
sejamatingidos de formadi-

ferente.Umexemploestáem
um estudo de 2020 do IBGE,
que identificou que mulhe-
res ocupavam 71,9%dos em-
pregosperdidosnoprimeiro
anodapandemia.
Segundo Janaína Gomes,

doutora em direitos huma-
nos pela USP, a feminização
da pobreza é um fenômeno
verificado em outros cam-
posdepesquisaetambémse
aplica ao problema de quem

vai parar na rua. “A questão
é estrutural, precisamos de
alternativas de saída da rua,
para que as pessoas tenham
garantias. A alta da pobre-
za aumentou despejos, au-
mentou dificuldade de pa-
gar aluguel, emais famílias e
mulheres têmidopara situa-
çãode rua”, afirma.
“Mulheres e famílias emsi-

tuação de rua vivem preca-
riedades e violências muito

particulares, que ainda esta-
mosporentender,porqueaté
recentemente a maior par-
te da população de rua era
dehomens”, explica.
O Ipea diz no estudo que o

crescimento do contingen-
te de pessoas na rua torna a
formulação e a execução de
políticas públicas de assis-
tência em saúde, alimenta-
ção, espaços de convivência
e acolhimento um desafio

ainda maior. O próprio cres-
cimento, para Gomes, pode
ser visto comoumreflexode
políticas insuficientes.
“Faz tempo que estamos

denunciando que as políti-
cas emergenciaisnão são su-
ficientes e que é preciso sair
da lógica emergencial, de al-
bergues,epensarsaídasmais
definitivas, comomoradia.”
O debate por um reforço

na busca ativa pelas pessoas

epormaispolíticasmaisper-
manentes tambémacontece
no Judiciário. Em 22 de no-
vembro, durante uma audi-
ência no STF (Supremo Tri-
bunal Federal) sobre a ADPF
(ArguiçãodeDescumprimen-
todePreceitoFundamental)
976, oministroAlexandrede
Moraes,queérelatordaação,
sugeriuqueoCNJ (Conselho
Nacional de Justiça) faça um
mutirãopara cadastros.
A ação proposta pelos par-

tidos PSOL e Rede Sustenta-
bilidade e pelo MTST (Mo-
vimento dos Trabalhadores
Sem Teto) pedemedidas pa-
ra reduzir as “condições de-
sumanas” às quais essas pes-
soas são submetidas.
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“
Mulheres e famílias
em situação de rua
vivem precariedades
e violências muito
particulares, que
ainda estamos por
entender, porque
até recentemente
amaior parte da
população de rua
era de homens
Janaína Gomes
doutora em direitos
humanos pela USP
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