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Leitos da maternidade da Santa Casa de Lorena; déficit no Estado e União com SUS obrigam Prefeitura a ampliar gastos para manter atendimento

Déficit federal do SUS faz Lorena 
gastar mais de R$ 1 milhão no ano
Repasses estadual e federal são insuficientes para atendimentos do sistema na Santa Casa; 
Conselho de Medicina cobra mais investimentos da União em plena crise na rede pública nacional

Lucas Barbosa
Lorena

Divulgado pelo Conselho 
Federal de Medicina na úl-
tima terça-feira, um estudo 
revelou que na última década 
os investimentos estaduais 
e federais na área da saúde 
pública ficaram abaixo do ne-
cessário, não acompanhando 
sequer a inflação. O repasse 
insuficiente tem obrigado 
os municípios a utilizarem 
recursos próprios para evita-
rem o comprometimento do 
atendimento aos pacientes, 
como por exemplo, Lorena 
que arcou com mais de R$ 1 
milhão para cobrir os gastos 
com o setor em 2018.

De acordo com o Conselho 
Federal de Medicina, o levan-
tamento apontou que o agra-
vamento da falta de estrutura 
na área saúde na maioria dos 
municípios brasileiros, entre 
2008 e 2018, pode ser expli-
cado pelos constantes repas-
ses estaduais e federais abaixo 
do essencial. Neste período, 
enquanto o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (principal medidor de 
variação de preços) cresceu 
80%, os investimentos em saú-
de aumentaram apenas 26%, 
gerando um déficit que afeta 
o trabalho dos hospitais no 
atendimento aos pacientes do 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
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Em resposta, o Ministério 
da Saúde afirmou que desco-
nhece o método utilizado pelo 
Conselho Federal de Medici-
na, e que em 2017 os gastos 
da saúde tiveram uma média 
de R$ 1.320 por habitante, 
representando um aumento 
de 119% em relação a 2008. 

A pasta ressaltou ainda 
que a gestão do SUS é com-
partilhada entre o Governo 
Federal, estados e municípios 
e que considera que existe a 
necessidade das partes me-
lhorarem a administração dos 
recursos. 

Um das cidades que convive 

com os reflexos dessa defasa-
gem é Lorena.

De acordo com o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido), o município recebe 
repasses mensais e federais 
de pouco mais de R$ 500 mil 
para arcar com as despesas 
referentes aos atendimentos 

de média e alta complexidade 
de pacientes do SUS na Santa 
Casa de Lorena, contratada 
para o serviço. Mas nos últi-
mos anos, o valor do repasse 
tem ficado abaixo do neces-
sário para o hospital manter 
os serviços, que variam desde 
internações a procedimentos 

ambulatoriais. 
Para auxiliar o equilíbrio 

financeiro da Santa Casa 
e evitar a interrupção dos 
atendimentos em 2018, a 
Prefeitura utilizou R$1,129 
milhão em recursos próprios 
para cobrir o déficit. No ano 
anterior, o Executivo já havia 
desembolsado R$ 843 mil. 
“Já que os governos Estadual 
e Federal fazem essa covardia 
de não cumprirem o seu papel 
de destinarem os recursos 
para o custeio total dos proce-
dimentos, os municípios estão 
sendo obrigados a pagarem 
essa diferença. Tomamos 
esta atitude para evitar a 
paralisação do atendimento 
à população, que configura-
ria em omissão de socorro”, 
explicou Marcondes. 

Além de novas críticas às 
esferas governamentais su-
periores, o prefeito de Lorena 
revelou que caso seja viável e 
necessário o município con-
tinuará “cobrindo” o déficit. 
“Felizmente conseguimos ter 
um superávit (valor que sobra 
da receita após o pagamento 
das despesas) que nos pos-
sibilitou ter condições para 
complementar o pagamento 
dos serviços feitos pela Santa 
Casa. Outras cidades também 
decidiram fazer isso, para 
impedir que o povo fosse 
prejudicado e até mesmo os 
hospitais falissem”.

“Frida Kahlo - A deusa tehuana” 
é destaque no Teresa D’Ávila

Da Redação
Lorena

O Teatro Teresa D’Ávila, em 
Lorena, recebe nos próximos 
dias 24 e 25, às 20h, o espe-
táculo “Frida Kahlo – A deusa 
tehuana”. Com direção de Luiz 
Antônio Rocha e atuação de 
Rose Germano, o texto de Luiz 
Antônio Rocha e Rose Germano 

conta um outro lado da história 
da pintora mexicana.

A peça, que estreou em 2014, 
é um monólogo que mergulha 
em aspectos mais íntimos e 
menos explorados da persona-
lidade de Frida.

O espetáculo é inspirado no 
diário e na obra da artista que 
ultrapassou a popularidade 
adquirida com seu trabalho, e 

que com seis anos contraiu po-
liomielite que lhe deixou uma 
sequela no pé. Com 18 anos, ela 
sofreu um grave acidente de 
ônibus que a deixou um longo 
período no hospital.

Frida passou a pintar sua 
imagem com um espelho pen-
durado na sua frente e um 
cavalete adaptado para que 
pudesse pintar deitada. Sua 
primeira pintura foi “Autorre-
trato em um Vestido de Veludo”, 
dedicado a Alejandro Gomes 
Arias, seu ex-noivo.

As apresentações, com uma 
hora de duração, têm ingresso 
em R$ 40 (inteira) e R$20 
(meia), com classificação in-
dicativa de 16 anos. Outras 
informações pelos telefones 
(12) 2124 2922 (bilheteria) e 
2124 2925.

O teatro fica à avenida Dou-
tor Peixoto de Castro, número 
539, no Bairro da Cruz. Rose Germano, que interpreta “Frida Kahlo – A deusa tehuana”, em espetáculo que chega a Lorena no dia 24
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Moda e gastronomia em evento em prol 
de ação social de entidades em Guará
Moda Solidária contou com desfile, bate-papo e presença de participante do Masterchef da Band

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A loja de roupas Tren-
dlook e a ONG Orientavida 
se uniram para o 1º Moda 
Solidária, realizado no Hotel 
Sete Lagos, em Guaratin-
guetá, no último dia 11. O 
evento contou com desfile de 
coleções primavera-verão e 
moda praia, bate-papo com 
a consultora de imagem e es-
tilo Francine Galvão, estande 
da Mary Kay e de produtos 
confeccionados pelas as-
sistidas da ONG e “Cozinha 
Show”, com o participante do 
programa de culinária Mas-
terchef, Vinicius Rossignoli.

A ideia do 1º Moda So-
lidária foi da dona da loja 
Trendlook, Cassiana Moura, 
e da consultora Francine 
Galvão. “Nós já conhecíamos 
o trabalho da ONG, e como 
queríamos fazer um evento 
de moda, pensamos ‘por que 
não beneficente?’”, afirmou 
Francine.

O contato com a Orien-
tavida foi feito em meados 
de setembro e, logo em 
seguida, começaram os pre-
parativos para o evento que 
vendeu, aproximadamente, 
trezentos convites. O valor 
do ingresso foi de R$ 80 
e, segundo a diretora da 
Orientavida, Celeste Chad, 

o dinheiro será revertido 
em ações da organização e 
despesas do evento. O Moda 
Solidária apresentou ainda 
o trabalho de quase vinte 
anos da Orientavida para a 
população da região. “Vamos 
falar (no evento) sobre a 
ONG, os projetos de capa-
citação, geração de renda 
e campanhas que fazemos 
de prevenção de câncer de 
mama”, explicou.

A arquiteta Jéssica Touma, 
32 anos, veio para o evento 
a convite. “Meu chefe me 
indicou e vim conferir, por-
que arquitetura também 
tem tudo a ver com beleza. 
Não conhecia a ONG nem 
a marca, estou inclusive 
curiosa para saber sobre seu 
trabalho”, contou.

Um dos destaques foi o 
participante do programa 
de culinária Masterchef, 
Vinicius Rossignoli, 32 anos. 
Francine Galvão explicou 
que a presença do cozinhei-
ro foi um modo de atrair 
a família para o evento. 
“Pensamos não só em um 
desfile que trouxesse as 
mulheres interessadas, mas 
que os maridos e filhos delas 
pudessem vir para degustar 
também esses pratos delicio-
sos. Como o nome do evento 
diz, é a moda e gastronomia 
ajudando a ONG”. 

Vinicius preparou para 
os convidados três tipos de 
crepe salgados e dois tipos 
doces. Ele já conhecia o tra-
balho da Orientavida e deci-
diu se juntar ao evento para 
apoiar a causa. “Se esse dom 
de cozinhar me foi dado, 
então é algo que eu preciso 

Evento promovido pela ONG Orienta Vida, em Guaratinguetá, no último domingo; Moda Solidária é atração que reúne tendências e ações sociais
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retribuir e compartilhar com 
as pessoas. Minha função 
aqui é exatamente isso, doar 
um pouco daquilo que eu 
recebi de graça, pois existem 
pessoas passando por lutas 
e as ONGs vêm muito para 
ajudá-las”.

ONG – Fundada em 1999, 

em Potim, a Orientavida 
atua ensinando técnicas de 
bordado, corte e costura 
em presídios femininos. 
Licenciada pela Walt Dis-
ney, ela produz coleções 
próprias com personagens 
da franquia.

A organização possui cam-

panhas e projetos como o 
Pense Rosa, sobre a preven-
ção de câncer de mama, par-
ceria com a Editora Luste, 
que estimula o acesso à lei-
tura, e projetos com jovens 
e idosos. Doações podem 
ser feitas pelo telefone (12) 
3112-1103.

Prefeitur de Silveiras abre 28 vagas para o 
curso de auxiliar de confeiteiro e de padeiro 

Da Redação 
Silveiras

A Prefeitura de Silvei-
ras, em parceria com o 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), 

oferece cursos de qualifi-
cação profissional na Uni-
dade Móvel de Tecnologia 
da Informação.

A carreta instalada no 
Racho do Tropeiro, entre 
os dias 21 de novembro a 

17 de dezembro, oferece 
dois cursos profissionali-
zantes, com sessenta horas 
e 14 vagas cada.

O primeiro curso é o de 
auxiliar de confeiteiro, 
com aulas  de segunda 
à quinta-feira, das 18h 

às 22h. O de auxiliar de 
padeiro será de terça a 
sexta-feira das 13h às 17h.

Os interessados devem 
se inscrever somente na 
próxima segunda-feira, 
das 9h às 16h no Cras 
(Centro de Referência de 
Assistência Social), à praça 
Tenente Anacleto Ferreira 
Pinto, nº 6, no Centro, 
apresentando cópia e ori-
ginal do RG, CPF, Título de 
Eleitor e Comprovante de 
Residência.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 18/11/2018 das 11h29 às 14h25. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes 

especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

O curso de confeitaria é um dos destaques também com vagas abertas
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 10271/18 GPRO – TP nº 03/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA CNPJ: 46.694.964/0001-88
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 08 (oito)
meses, conforme estabelecido na cláusula 8.1 do contrato original e no inciso II do artigo
57 da Lei 8.666/93;
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 07 – Processo nº 6077/18 GPRO – TP nº 10/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.694.964/0001-88
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, fica 
suprimido 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento), equivalente a R$ 3.248,02 (três mil 
duzentos quarenta e oito reais e dois centavos), ao valor anual do contrato, em virtude de 
reprogramação de meta; Cláusula Segunda – A cláusula 5.1 do contrato nº 225/15 passa a 
vigorar com a seguinte redação: “O valor global para a execução do objeto deste contrato 
é de R$ 1.447.555,98 (um milhão quatrocentos quarenta e sete mil quinhentos cinquenta e 
cinco reais noventa e oito centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”, 
sendo proveniente de contrapartida do Município a quantia de R$ 14.725,55 (catorze mil
setecentos vinte e cinco reais cinquenta e cinco centavos); Cláusula Terceira – Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018.
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EDITAL Nº 01/2018 DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o presente edital de retificação nº 01/2018 do Edital do Concurso 
Público nº 01/2018, conforme as disposições a seguir, resolve:
1- RETIFICAR o conteúdo disposto no Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

Onde se le:
2.5.Fiscal de Obras e Posturas:
Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional: Princípios 
fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias 
fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de Direito Penal: 
Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. 
Legislação Municipal: Lei Municipal n. 612/81 - Código de Posturas Municipais 
do Município de Lorena e posteriores alterações.
Leia-se:
2.5.Fiscal de Obras e Posturas:
Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional: Princípios 
fundamentais da Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias 
fundamentais. Organização do Estado e dos Poderes. Noções de Direito Penal: 
Dos crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327 do Código Penal. 
Legislação Municipal: LEI N° 1.964, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1992 - CÓDIGO 
DE OBRAS (disponível em:
http://www.lorena.sp.gov.br/leis/leis_ordinarias/1992/Lei%201.964.pdf) .
2- ACRESCENTAR ao Conteudo Programático correlato aos Conhecimentos 
Específicos, para os cargos de Auditor Fiscal Tributário e Fiscal de Tributos, 
o “Código Tributário do Município de Lorena – Lei 580/66”.
3- ADICIONAR ao Conteúdo Programático, referente aos conteúdos de 
Conhecimentos Específicos (Anexo I) dos cargos de Nutricionista, Técnico 
em Informática, Cirurgião Dentista – Especialidade Endodontista, Cirurgião 
Dentista – Especialidade Odontopediatria, Cirurgião Dentista – Especialidade 
Periodontista,
da seguinte forma:
3.11. Nutricionista:
Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição. Critérios para 
planejamento e avaliação de dietas normais: qualitativos, quantitativos e grupos 
de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais 
e adicionais para adultos normais. Cálculo de dietas normais. Nutrientes: 
definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes 
alimentares. Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante 
e da nutriz. Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: 
alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 
7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: 
Princípios básicos. Modificações da dieta normal e
padronizações hospitalarEs. Nutrição Materno-Infantil: Conceito geral de saúde 
materno-infantil: gestação, lactação, recém-nascido, aleitamento materno. 
Técnica Dietética: Características físico-químicas dos alimentos. Condições 
sanitárias, higiênicas e métodos de conservação. Critérios para seleção e 
aquisição de alimentos. Pré-preparo e preparo de alimentos. Administração 
de serviços de alimentação: Conceituação e peculiaridade dos vários tipos de 
serviços de alimentação Planejamento do serviço de alimentação - compras, 
métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle 
de gêneros. Métodos e técnicas de higienização da área física, equipamentos 
e utensílios. Elaboração de cardápios a nível institucional. Taxa de resto e 
noções de custo. Lactário - organização e controle bacteriológico. Nutrição 
em saúde pública:
Programas educativos - fatores determinantes do estado nutricional de uma 
população e carências nutricionais. Avaliação nutricional. Avaliação do Sistema 
de Vigilância alimentar e nutricional. Métodos direto e indireto para diagnóstico 
e avaliação do estado nutricional. Ética Profissional.
3.12. Técnico em Informática:
Arquitetura de computadores; Gabinetes e fontes de alimentação; 
Processadores; Arquiteturas i386 e x86_64; Noções das tecnologias CISC e 
RISC; Clock; Barramento; Memória; Memória principal; Memória secundária: 
discos rígidos, dispositivos removíveis, barramentos ATA, SATA e SAS, RAID; 
Tecnologias de memória RAM; Memória cache; Dispositivos de entrada/
saída (E/S); Teclado; Mouse; Impressoras, scanners e multifuncionais; 
Rede; Gerenciamento de dados e operações; Administração de sistemas 
operacionais; Windows; Linux; Virtualização; Clustering; Administração de 
sistemas de informação; Administração de rede de dados: Fundamentos; 
Modelagem; Topologias; Protocolo TCP/IP; WAN e LAN; Modelo OSI; Redes 
sem fio (wireless); Roteadores e switches; Performance; Monitoramento; Meios 
de transmissão; Firewall; DMZ; Fundamentos de computação; Conceitos de 
segurança; Mecanismos de segurança; Ameaças à segurança 3.13. Cirurgião 
Dentista – Especialidade Endodontista:
Analgésicos em Endodontia; Anatomia Apical e Odontometria; Anatomia Interna 
e Externa Dentais; Anestesia Local em Endodontia; Aplicações Clínicas, 
Indicações e Planejamento do Tratamento Endodôntico; Atendimento de 
urgência de dentes traumatizados; Biossegurança e controle de infecção em 
odontologia; Conhecimentos Básicos na Interpretação da Dor e Diagnóstico das 
Patologias Pulpares e Periapicais; EmbriologiaOdontogênese-Componentes 
Estruturais da Polpa e Periodonto; Endodontia em Odontopediatria; Endodontia 
Geriátrica; Estrutura e Funções do Complexo Polpa-Dentina; Esvaziamento 
do Conteúdo do
Canal Radicular; Ética Profissional e Legislação; Falhas Endodônticas; 
Histofisiologia e Histopatologia da Polpa e Periápice; Instrumentos de Uso 
Endodôntico: Conhecimentos, Domínio e Precisão; Isolamento Absoluto do 
Campo Operatório; Manobras Clínicas Associadas à Terapia Endodôntica: 
Cirurgia de Acesso; Materiais/instrumentais utilizados em endodontia; 
Microbiologia das Infecções Endodônticas; Obturação do Sistema de Canais 
Radiculares; Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde 
Bucal. Prática odontológica baseada na promoção de saúde: epidemiologia das 
doenças bucais; Reações Pulpares à Cárie e Procedimentos Odontológicos; 
Retratamento Endodôntico - Restauração Intra-Radicular; Retratamento 
Endodôntico; Semiologia oral: Anamnese, métodos e técnicas de exame, 
diagnóstico, plano de tratamento; Substâncias Medicamentosas Auxiliares da 
Desinfecção-Medicação Intra e Extracanal; Substâncias Químicas Auxiliares 
utilizadas em Endodontia; Terapia Não Cirúrgica; Tratamento de perfurações 
radiculares; Tratamento Endodôntico dos Dentes Decíduos e Permanentes 
Jovens; Tratamentos endodônticos em. dentes uni e multi radiculares. 
Urgências e emergências odontológicas. Preparo químicomecânico dos canais 
radiculares; Técnicas de instrumentação rotatória e recíproca. Competências e
atribuições. Legislação do Sistema Único de Saúde.
3.14. Cirurgião Dentista – Especialidade Odontopediatria:
Biogênese das dentições. Lesões de tecidos duros e moles em Odontopediatria. 
Cirurgia em Odontopediatria. Radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, 
Mankopf, bite-wing, Clark). Farmacologia e Terapêutica. Anestesiologia: 
indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, 
técnicas de anestesia,
doses. Ética em Odontologia. Biossegurança. Métodos de contenção físicos e 
químicos. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices 
de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. 
Métodos preventivos: educação em saúde, técnicas de higiene bucal, 
tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações 
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características 
clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, 
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Tratamento 
endodôntico em dentes decíduos: pulpotomia e pulpectomia. Gengivite e 
periodontite: diagnóstico, prevenção e tratamento. Urgências em Odontologia: 
traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas. 
Legislação do Sistema Único de Saúde.
3.15. Cirurgião Dentista – Especialidade Periodontista:
Biossegurança em Odontologia; Diagnóstico das principais doenças bucais; 

Noções sobre terapêutica odontológica; Técnica e tipos dos anestésicos 
locais utilizados em odontologia; Controle Químico mecânico de placa dental; 
Emergências Médicas em Odontologia; Bioética em Odontologia; Código 
de Ética Odontológica. Anatomia do periodonto; Epidemiologia da doença 
periodontal; Placa e cálculo dental; Classificação das doenças periodontais; 
Exames em pacientes com doença periodontal; Plano de tratamento; Terapia 
periodontal associada à causa; Antibióticos em terapia periodontal. Demais 
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego público. 4- No 
item 6.4, do Edital de Abertura: Onde se lê:
6.4. As Provas Objetivas aos cargos de Analista de Contratos e de Licitação 
(Contábil e Jurídico), Analista de Convênio do Terceiro Setor, Analista de 
Procuradoria, Analista de Recursos Humanos, Arquiteto, Assistente Social, 
Auditor Fiscal Tributário, Cirurgião Dentista (Endodontista, Odontopediatra 
e Periodontista) Contador, Dentista, Dentista-Bucomaxilofacial, Dentista 
Protesista, Enfermeiro II, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Fiscal de 
Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional 
serão dispostas da seguinte forma:
Leia-se: 6.4. As Provas Objetivas aos cargos de Analista de Contratos e de 
Licitação (Contábil e Jurídico), Analista de Convênio do Terceiro Setor, Analista 
de Procuradoria, Analista de Recursos Humanos, Arquiteto, Assistente Social, 
Auditor Fiscal Tributário, Cirurgião Dentista (Endodontista, Odontopediatra e
Periodontista) Contador, Dentista, Dentista-Bucomaxilofacial, Dentista 
Protesista, Enfermeiro II, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Fiscal de 
Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista Psicólogo e Terapeuta 
Ocupacional serão dispostas da seguinte forma: 5- No item 4.3. correlato aos 
Conhecimentos Gerais na Educação, do Conteúdo Programático, adiciona-se 
os seguintes conteúdos:
Onde se le:
 4.3. Conhecimentos Gerais na Educação:
PEB I: Documentos curriculares do Município de Lorena – Currículo de 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental; documentos curriculares do Município de 
Lorena – Currículo da Educação Infantil.
PEB II: Documentos curriculares específicos do ensino fundamental II – 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Artes, Inglês, História, Geografia e 
Educação Física. Conhecimentos Gerais em Educação: Cotidiano escolar; A 
prática educativa; Relação professor aluno; planejamento, procedimentos de 
ensino; currículo e avaliação; A escola democrática; As assembleias escolares; 
A indisciplina na escola: o Bullying escolar – o papel do professor na observação 
e combate da violência. Inclusão escolar; Necessidades educativas especiais; 
Tecnologia na educação; Educação Ambiental. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Referência bibliográfica: BACICH, LILIAN; NETO, ADOLFO T.; TREVISANI, 
FERNANDO DE MELLO (orgs.). Ensino Híbrido: personalização e tecnologia 
na educação. Porto Alegre: Penso, 2015. BRAGA, A. R. Meio Ambiente e 
educação: uma dupla de futuro. Campinas: Mercado das Letras, 2010 (Série 
Cenas do cotidiano escolar). BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Artigos 53 a 59; 136 e 137. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional e atualizações. DOUG, LEMOV. 
Aula nota 10. Tradução de Leda Beck. São Paulo: Da Boa Prosa: Fundação 
Lemann, 2011. FANTE, C. Fenômeno Bullying: Como prevenir a violência e 
educar para a Paz. São Paulo: Verus, 2005.
FRAIMAN, LEO. Como ensinar bem as crianças e adolescentes de hoje. São 
Paulo: Metodologia OPEE, 2015. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz & Terra, 1996. 
LUCKESI, C.C. Sobre notas escolares. Distorções e possibilidades. São 
Paulo: Cortez, 2014. RAMOS, R. Inclusão na Prática: estratégias eficazes 
para a educação inclusiva. 2. ed. São Paulo: Summus, 2010. TOGNETTA, L. 
R. P.; VINHA, T. P. Quando a escola é democrática: um olhar sobre a prática 
das regras e assembleias na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2007. 
(Cenas do Cotidiano Escolar). Leia-se:
 4.3. Conhecimentos Gerais na Educação:
Conhecimentos Gerais em Educação: Cotidiano escolar; A prática educativa; 
Relação professor aluno; planejamento, procedimentos de ensino; currículo e 
avaliação; A escola democrática; As assembleias escolares; A indisciplina na 
escola: o Bullying escolar – o papel do professor na observação e combate 
da violência. Inclusão
escolar; Necessidades educativas especiais; Tecnologia na educação; 
Educação Ambiental. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional.
Referência bibliográfica:
BACICH, LILIAN; NETO, ADOLFO T.; TREVISANI, FERNANDO DE MELLO 
(orgs.). Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: 
Penso, 2015.
BRAGA, A. R. Meio Ambiente e educação: uma dupla de futuro. Campinas: 
Mercado das Letras, 2010 (Série Cenas do cotidiano escolar).
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigos 53 a 59; 136 e 137. 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional e atualizações. DOUG, LEMOV. Aula nota 10. Tradução de 
Leda Beck. São Paulo: Da Boa Prosa: Fundação Lemann, 2011. FANTE, C. 
Fenômeno Bullying: Como prevenir a violência e educar para a Paz. São Paulo: 
Verus, 2005. FRAIMAN, LEO. Como ensinar bem as crianças e adolescentes 
de hoje. São Paulo: Metodologia OPEE, 2015. FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz & Terra, 
1996. LUCKESI, C.C. Sobre notas escolares. Distorções e possibilidades. São 
Paulo: Cortez, 2014. RAMOS, R. Inclusão na Prática: estratégias eficazes para 
a educação inclusiva. 2. ed. São Paulo: Summus, 2010. TOGNETTA, L. R. P.; 
VINHA, T. P. Quando a escola é democrática: um olhar sobre a prática das 
regras e assembleias na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2007. (Cenas 
do Cotidiano Escolar). Resolução CNE/CP n.º 02 22/12/2017 (disponível no site 
do Instituto Zambini – www.zambini.org.br), que institui e orienta a implantação 
da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao 
longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. 
Documento técnico da Base Nacional Comum Curricular – Educação é a Base 
(BNCC) (disponível no site do Instituto Zambini – www.zambini.org.br)

6- Com relação à estrutura de provas constante no item 6.3, adicionam-se mais 
5 (cinco) questões de Informática, passando a constar a referida estrutura da 
seguinte forma:

7- Com relação à estrutura de provas constante no item 6.4, adicionam-se 10 (dez) 
questões de Informática,
passando a constar a referida estrutura da seguinte forma:

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o 
Instituto Zambini, por meio do SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@
zambini.org.br.
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Prefeitura do Município de Lorena

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 124/18 PROC. Nº 685/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de Notebook para o 
Polo da UNIVESP, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de Dezembro de 2018, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 203/2018 – PROC. 684/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços técnico-especializados de organização e execução do 
SARESP 2018.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP
CNPJ: 51.962.678/0001-96
VALOR TOTAL: R$ 40.182,28 (quarenta mil cento oitenta e dois reais vinte e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 15/11/2018

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2018 – PROC. 571/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a Aquisição de kit lanches para 
suprir as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ: 74.550.476/0001-32
Valor total de: R$ 36.540,00 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 – PROC. 578/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada no fornecimento de combustível gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel 
S10, para abastecimento dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura de Lorena, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: AUTO POSTO CONDE LTDA -
CNPJ: 51.784.098/0001-56

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2018 – PROC. 501/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para Laboratório de Análises Clínicas.
CONTRATADA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.647.935/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.
VALOR TOTAL: R$ 62.998,18 (sessenta e dois mil novecentos noventa e oito reais 
dezoito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018
CONTRATADA: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP CNPJ: 23.980.789/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159.
VALOR TOTAL: R$ 81.377,21 (oitenta e um mil trezentos setenta e sete reais vinte e 
um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018
CONTRATADA: GUSTAVO AUGUSTO TOSHIDA EPP CNPJ: 07.429.534/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 07, 08, 09, 10.
VALOR TOTAL: R$ 12.695,25 (doze mil seiscentos noventa e cinco reais vinte e cinco 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2018 – PROC. 518/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais metálicos para suprir as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais.
CONTRATADA: COMERCIAL TOPMIX CNPJ: 18.387.904/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 93, 94, 101, 102, 231, 232.
VALOR TOTAL: R$ 22.271,00 (vinte e dois mil duzentos setenta e um reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2018 – PROC. 550/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material esportivo para diversas atividades esportivas, recreativas 
e outras atividades da Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena.
CONTRATADA: AT&WP COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 10.653.680/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75.
VALOR TOTAL: R$ 24.304,10 (vinte e quatro mil trezentos e quatro reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018
CONTRATADA: RICARDO MARQUES ALMES ME CNPJ: 15.053.338/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 19, 20, 25, 26, 27, 28.
VALOR TOTAL: R$ 20.299,00 (vinte mil duzentos noventa e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2018 – PROC. 563/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição tubos de concreto armado e gelo baiano.
CONTRATADA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI 
EPP - CNPJ: 00.869.442/0001-79
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 268.606,00 (duzentos sessenta e oito mil seiscentos e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018
CONTRATADA: CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 21.638.823/0001-17
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 11.
VALOR TOTAL: R$ 297.885,00 (duzentos noventa e sete mil oitocentos oitenta e cinco 
reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 06 – Processo nº 6077/18 GPRO – TP nº 10/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 46.694.964/0001-88
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, fica suprimido 
0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento), equivalente a R$ 3.248,02 (três mil duzentos 
quarenta e oito reais e dois centavos), ao valor anual do contrato, em virtude
de reprogramação de meta;
Cláusula Segunda – A cláusula 5.1 do contrato nº 225/15 passa a vigorar com a seguinte
redação: “O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 1.447.555,98
(um milhão quatrocentos quarenta e sete mil quinhentos cinquenta e cinco reais noventa
e oito centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”, sendo proveniente 
de contrapartida do Município a quantia de R$ 14.725,55 (catorze mil setecentos vinte e 
cinco reais cinquenta e cinco centavos); Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Concurso em Lorena abre 
141 vagas com salários 
de R$ 1,2 mil a R$ 4,7 mil
Seleção deve reforçar quadro de servidores em 
2019; inscrições se encerram em 9 de dezembro

Lucas Barbosa 
Lorena

Os moradores da região 
que buscam uma carreira 
profissional estável recebe-
ram uma boa notícia na tarde 
da última segunda-feira. A 
Prefeitura de Lorena lançou 
o edital de abertura de um 
concurso público com 141 
vagas de todos os níveis de 
escolaridade.  

Com suas inscrições aber-
tas somente pela internet, o 
concurso público contratará 
profissionais que atuarão em 
72 funções.

Além de reforçar o quadro 
de servidores municipais 
no ano que vem, a iniciativa 
prevê a formação de um ca-
dastro reserva para futuras 
nomeações. 

O certame, que é organi-
zado pelo Instituto Zambini, 
oferece vagas com salá-
rios entre R$ 1.023,20 e 
R$4.779,53. Já as jornadas 
de trabalho variam entre 15 
e 44 horas semanais.

De acordo com o secretário 
de Administração, Daniel 
Malerba, as provas objetivas 
serão realizadas em 13 de 
janeiro de 2019. Os locais de 
aplicação ainda não foram di-
vulgados. A taxa de inscrição 
para os candidatos a cargos 
de nível fundamental é de 
R$ 28,90 e os de nível médio 
e técnico são R$ 58,90. Já 
para as funções que exigem 
curso superior o valor é de 
R$ 78,90.

Os pagamentos e inscrições 
devem ser realizados até 9 de 
dezembro na aba “Concurso 
Público Nº 1/2018 da Prefei-
tura do Município de Lorena” 
do site zambini.org.br.

“Este concurso será fun-
damental para suprirmos 
algumas carências do nosso 
quadro de servidores, o que 
consequentemente contri-
buirá para uma melhora no 
atendimento à população. 
É importante ressaltar que 
o levantamento do nosso 
setor de contabilidade apon-
tou que o município está 
preparado para arcar com 
o impacto orçamentário 
destas contratações, respei-
tando o limite prudencial”, 
explicou o secretário de 
Administração.  

Vagas – As oportunidades 
para os candidatos que não 
concluíram o ensino funda-
mental são calceteiro (1), 
carpinteiro (1), coveiro (1), 
jardineiro (2), servente de 
pedreiro (2) e pedreiro (2). 
Para os que completaram o 
ensino fundamental estão 
disponíveis as vagas para 
eletricista (1), encanador (1) 
e porteiro (15). Os concor-
rentes que possuem nível 
médio completo podem se 
inscrever para os cargos de 
almoxarife (1), assistente 
de creche (1), atendente (1), 
auxiliar administrativo (16), 
fiscal de obras e posturas (1), 
inspetor de alunos (5) e mo-
torista (1). Os interessados 
com nível médio completo 
e curso técnico poderão 
participar das provas de 
mecânico (1), mestre de 
obras (1), técnico de cadastro 
imobiliário (1), técnico de 
enfermagem (10), técnico 
de enfermagem do trabalho 
(2), técnico de laboratório 
(2), técnico em farmácia (2), 
técnico em informática (1), 
técnico em meio ambiente 
(1), técnico em segurança 

do trabalho (1) e técnico em 
topografia (1). 

As vagas para os candi-
datos que possuem curso 
superior são analista de 
contratos e licitação contábil 
(1), analista de contratos e de 
licitação jurídica (1), analista 
de convênio do terceiro setor 
(1), analista de procuradoria 
(2), analista de recursos 
humanos (1), arquiteto (1), 
assistente social (2), auditor 
fiscal tributário (2), cirurgião 
dentista - endodontista (1), 
cirurgião dentista – odon-
topediatra (1), cirurgião 
dentista – periodontista (1), 
contador (1), dentista (1), 
dentista – bucomaxilofa-
cial (1), dentista protesista 
(1), enfermeiro nível II (3), 
engenheiro eletricista (1), 
farmacêutico (1), fiscal de 
tributos (1), fisioterapeuta 
(1), fonoaudiólogo (2), mé-
dico clínico geral (3), médico 
geriatra (1), médico gineco-
logista obstetra (3), médico 
hansenologista (1), médico 
infectologista (1), médico 
oftalmologista (1), médico 
otorrinolaringologista  (1), 
médico pediatra (1), médico 
psiquiatra (1), nutricionista 
(1), terapeuta ocupacional 
(1), procurador jurídico (1), 
psicólogo (2), professor de 
educação especial (1),  pro-
fessor de ensino básico I (7), 
professor de ensino básico 
II (1), professor de artes (1), 
professor de ciências (1), 
professor de educação física 
(1), professor de geografia 
(1), professor de história 
(1), professor de inglês (2), 
professor de matemática (1) 
e professor de português (1).

A secretaria de Obras é uma das áreas que serão atendidas pelo concurso público anunciado em Lorena

Fotos: Divulgação PML

Água tratada com qualidade é água 
com flúor. Nesse contexto, a Águas 
Piquete realiza a fluoretação em 100% 
da água entregue no município. Em 
baixa dosagem, cerca de 0,7 a 1,2 
miligramas por litro, como recomen-
da a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), esse acréscimo não traz risco 
de toxidade à população e ainda auxi-
lia na prevenção de cáries nos dentes.

Sobre a saúde bucal beneficiada pelo 
flúor, a dentista da Clínica UpDents 
Medicina e Odontologia de São Paulo, 
Dra. Cássia Santana de Souza Alves, 
aponta que o tratamento para a pre-
venção de cáries é feito basicamente 

Presença do flúor na água 
traz benefícios a saúde bucal

com flúor. Esse elemento químico auxilia 
no processo de desmineralização e re-
mineralização que ocorrem naturalmen-
te na boca. Além disso, “o flúor possui 
efeito antienzimático e antimicrobiano, 
eliminando algumas bactérias e impe-
dindo a multiplicação das mesmas”, 
disse ela.

O coordenador de operação da Águas 
Piquete, Felipe Parente, explica que o 
processo de fluoretação que ocorre na 
cidade também segue o recomendado 
pela Portaria Estadual SS-250 do Centro 
da Vigilância Sanitária. Pela norma, o 
índice sugerido é de 0,6 a 1,0 mg/L para 
o Estado de São Paulo.

Tratamento da água em Piquete evita doenças odontológicas
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Sede R. Cel. José Vicente, 516 – Centro – Lorena/SP Tel.(12) 3157-4585/98895-9030 
Sub-Sede:R. São Benedito, 342 – Centro – Piquete/SP Tel. (12) 3156-1797/98895-9294 

Sub-Sede: R:Robert Douglas, 220 – Vila Batista – Cruzeiro/SP Tel.: (12) 3152-7142 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E  FARMACÊUTICAS DE 
LORENA, PIQUETE E REGIÃO. 

Base territorial: Lorena, Canas, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz. 
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE LORENA, CANAS, PIQUETE, CACHOEIRA PAULISTA, CRUZEIRO, 
LAVRINHAS E QUELUZ, no estado de SP, CNPJ 51.784.676/0001-54, com Sede Social do 
Sindicato, à Rua Cel. José Vicente, 516 – Centro – CEP 00000-00 – Lorena – SP, por seus 
representantes legais, convoca os trabalhadores associados ou não da categoria dos 
trabalhadores nas indústrias Químicas e Farmacêuticas,  preparação de óleos vegetais e 
animais (não consumíveis pelo ser Humano); perfumaria e artigos de toucador; resina 
sintéticas; sabão e velas;  fabricação de etanol, biotenol e álccocol (não consumíveis pelo 
ser humano); explosivos; tintas e vernizes; fósforos; adubos e corretivos agrícolas; 
defensivos agrícolas; material plásticos e reciclagem plástica; matérias-primas para 
inseticidas e fertilizantes; abrasivos; álcalis; lápis, caneta e materiais de escritórios; 
defensivos animais; re-refino de óleos Minerais -  lubrificantes usados ou contaminados 
(não consumível pelo ser humano); fabricação de biocombustível(não consumível pelo ser 
Humano) – compreendidas no 10º grupo de trabalhadores das indústrias químicas e 
farmacêuticas do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
para se reunirem em assembleia geral ordinária que se realizará no dia 29 de Novembro 
de 2018 na Sede Social do Sindicato, às 17h00, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: Leitura, Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 
2019, com o parecer do Conselho Fiscal. Não havendo número suficiente de acordo com 
as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos horários supra mencionados, a mesma 
se realizará trinta minutos após em segunda convocação, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de presentes. Lorena/SP, 21 de novembro de 2018.  

Jeferson Pinto Ferreira 
Presidente 
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Quer trocar as cores, pintar sua residência ou escritório
ou apenas aquela parede que não está legal?
Conte com profissionais! Chame a Gessocon.

Pintura


