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Sistema tem início nesta semana; investimento chega a R$ 30 mil

Lorena investe em 
câmera corporal para 
guardas municipais

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
investiu em mais um equi-
pamento para tentar inibir 
a criminalidade. A câmera 
corporal será acoplada aos 
coletes dos guardas civis, 
dando a possibilidade de 
visualizar as ações dos agen-
tes em tempo real na sede 
da secretaria de Segurança 
Pública.

A princípio, a Prefeitura de 
Lorena investiu R$ 10 mil 
na aquisição de uma câmera 
corporal. O equipamento 
começa operar na próxima 
semana e deve ser conec-
tado a um chip de celular 
para serem feitas gravações 
e fotos.

Segundo o secretário da 
pasta, Carlos Adriany Lescu-

ra, após fazer o teste com o 
equipamento, se atender a 
expectativa do munícipio, 
a cidade vai investir em 
mais câmeras. “Estamos 
estudando o funcionamento 
da câmera. Sexta-feira veio 
um pessoal de São José dos 
Campos passar as instruções 
de como operar. O guarda 
vai trabalhar com ela o dia 
todo. Se o agente vê a neces-
sidade de gravar, ele aciona 
a opção na própria câmera”.

Outro investimento que 
busca inibir a criminalidade 
na cidade foi a instalação 
do videomonitoramento. 
Com cerca de R$ 20 mil, as 
câmeras estão instaladas 
na praça doutor Arnolfo 
Azevedo, a Praça Principal. 
A GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal) será responsável 
pelo monitoramento do 

Câmera acoplada aos coletes dos guardas; investimento de R$ 10 mil
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local, que tem a expectativa 
de ampliação para outros 
pontos da cidade.

A Praça Principal realiza 
shows, eventos e tem grande 
aglomeração de jovens du-
rante as noites de domingo.

Uma das câmeras está 
posicionada para gravar boa 
parte do Calçadão Arthur 
Ballerini, também no Centro. 

Lescura ressaltou ainda que 
o Calçadão, por não ter a 
disponibilidade de passa-
gem de carros, se torna um 
local propício a atos ilícitos, 
e que com o videomonito-
ramento, possíveis crimes 
poderão ser inibidos.

A expectativa é de que o 
sistema comece operar na 
próxima semana.Câmera adquirida para auxiliar na atenção contra ação de criminosos

Projeto social tenta custear viagem para torneio sul-americano; baile beneficente no próximo dia 2, no CCL 

Instituto Família Futsal promove evento para arrecadar 
de fundos em Lorena após conquista do bi paulista

Lucas Barbosa
Lorena 

Após sangrar-se bicampeão 
do Campeonato Metropoli-
tano Paulista, no fim junho, 
o Instituto Família Futsal de 
Lorena realizará um evento 
beneficente em agosto bus-
cando arrecadar recursos 
para custear as viagens do 
time, que disputará torneios 
nacionais e internacionais 
até o fim do ano. Criado em 
2012, o projeto social atende 
gratuitamente cerca de cem 
jovens de baixa renda no 
bairro do São Roque.

Fundado e comandado 
pelo educador físico Rodolfo 
Zanin, 27 anos, o Instituto Fa-
mília Futsal oferece semanal-
mente treinamentos teóricos 
e práticos da modalidade a 
crianças e adolescentes de 
6 a 17 anos, na quadra mu-
nicipal do São Roque. Além 
de Lorena, o projeto atende 
jovens de Aparecida, Canas, 
Cachoeira Paulista, Cruzeiro 
e Guaratinguetá.     

Durante sua trajetória de 
quase sete anos, além de 
revelar talentos, o Família 
Futsal coleciona resultados 
expressivos em competições 
regionais e estaduais. A prin-
cipal conquista é o bicampeo-
nato Metropolitano Paulista 

na categoria sub-16 anos, 
sendo o primeiro conquista-
do em 2018 e o segundo no 
último dia 22, em São Paulo. 

A equipe lorenense alcan-
çou o lugar mais alto do pó-
dio após derrotar na final o 
Ômega Futsal de Santo André 
por 7 a 6. Em jogo emocio-
nante, o   Família Futsal, que 
estava perdendo por 6 a 3, 
conseguiu virar o placar na 
última etapa da partida. A 
competição, organizada pela 
Federação Paulista de Futsal, 
contou com 26 times.

Após o título, o Família Fut-
sal se prepara para disputar 
a 17ª Supercopa América de 
Fustal, que será realizada a 
partir de 23 de julho, em Bal-
neário Camboriú, em Santa 
Catarina. O torneio contará 
com a participação de times 
tradicionais como Athético 
Paranaense, Botafogo, Coriti-
ba, Goiás, Flamengo, Náutico, 
Santos, Sport, Paysandu, 
Paraná Clube e Remo.

Além das equipes nacio-
nais, também disputarão o 
torneio equipes da Argentina, 
Chile, Colômbia e Estados 
Unidos.

Para angariar recursos 
para o custeio da viagem à 
Santa Catarina e de outras 
competições neste segundo 
semestre, como a Copa do 

Brasil. no Rio de Janeiro, o 
projeto social realizará um 
baile beneficente no pró-
ximo dia 2 no CCL (Clube 
Comercial de Lorena). Com 
a apresentação da banda 
Alpha Vale, o evento contará 
com os ingressos a R$ 15, 
podendo ser adquiridos na 
entrada da festa ou no giná-
sio do bairro São Roque, que 
fica à rua Capitão Leovigildo 
Areco. “Esperamos contar 
com o apoio da população 
neste evento para podermos 
ter condições de participar 
destes grandes campeonatos, 
representando o nome de 
Lorena da melhor maneira 
possível. Nossos atletas estão 
muito motivados, principal-
mente pela equipe ser a pri-
meira da cidade a participar 
de um torneio sul-americano 
tão expressivo. Nosso obje-
tivo continua sendo que as 
crianças tenham um futuro 
melhor através do esporte”, 
explicou Zanin.

Apoio – Os interessados 
em conhecerem ou colabo-
rarem com o Instituto Fa-
mília Futsal, que mantém-se 
financeiramente através de 
rifas, doações e patrocínios 
esporádicos, devem entrar 
em contato com a direção 
do projeto social através do 
contato (12) 99151-2392.

Time bicampeão do Instituto Família Futsal; responsável por evento beneficente em prol do esporte
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Ação movida pelo Ministério Público da cidade investiga denúncia de irregularidades na entidade

Justiça de Aparecida afasta comandante 
e subcomandante da Guarda Municipal

Guarda Municipal nas ruas de Aparecida; organização é alvo de polêmica após decisão judicial que afastou diretores na última terça-feira

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo determinou 
o afastamento do comandante 
e do subcomandante da GCM 
(Guarda Civil Municipal de 
Aparecida. Os membros da 
GCM, segundo a denúncia 
feita pelo Ministério Público, 
teriam praticado improbidade 
administrativa e ainda coagi-
do testemunhas do caso.

A ação aponta que o co-
mandante da Guarda, Giovani 
Galle, teria permitido que sua 
esposa Jamily Helena Galle, 
que também atua na Guarda 
Civil Municipal, usasse um 
veículo oficial para fins parti-
culares mais de uma vez.

Após os fatos serem denun-
ciados por outros membros 
da corporação, foi instaurada 
sindicância administrativa. 
No entanto, com o objetivo 
de favorecer a esposa do 
comandante, foi nomeado o 
subcomandante da guarda 
para presidir a apuração.

Além disso, há indícios de 
que o comandante vinha auto-
rizando o pagamento de horas 
extras não prestadas a alguns 

guardas, inclusive de sua 
esposa e do subcomandante.

Na decisão que deferiu a 
liminar, a juíza Vivian Bastos 
de Aparecida considerou que 
“o conjunto probatório trazi-
do aos autos pelo Ministério 
Público demonstra que as 
autoridades em questão vêm 
coagindo, ainda que de forma 
dissimulada, as testemunhas 
e com isso dificultando e/
ou impedindo a colheita de 
provas no inquérito civil 
público. Não bastasse, mos-
tra-se, no mínimo, temerosa 
a atitude do demandado (...) 
em encaminhar para instru-
ção do inquérito excesso de 
documentação que em nada 
acrescenta à elucidação dos 
fatos e só tende a confundir 
e provocar morosidade na 
análise dos dados”.

Outro lado – Em nota, a 
Prefeitura de Aparecida in-
formou que “a administração 
já determinou o afastamento 
de acordo com a decisão da 
Justiça”

O Jornal Atos entrou em 
contato com a esposa do co-
mandante, na qual informou 
que queria comentar sobre 
o caso.

Com baixa adesão regional, campanha 
alerta para sinais e riscos da hepatite
Estimativa aponta que até 15% dos brasileiros são portadores do vírus

Imunização da campanha contra a hepatite, que tenta ampliar o alcance após baixa procura nos primeiros dias de atendimento na região

Lucas Barbosa
Ubatuba

Registrando resultados alar-
mantes de contaminação nos 
últimos anos pelo país, as 
hepatites B e C são alvos de 
campanhas de prevenção em 
apenas cinco municípios da 
RMVLN (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) em julho. Com 
a expectativa de afastar seus 
moradores da doença, Ubatuba 
intensificou na última semana 
sua campanha de vacinação e 
de ações de conscientização. 

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, foram con-
tabilizados mais de quarenta 
mil casos de hepatite no Brasil 
em 2017. O levantamento, que 
é o mais recente divulgado pelo 
Governo Federal, revelou que 
mais que dobrou o número de 
homens de 20 a 39 anos diag-
nosticados com a doença em 
comparação ao ano anterior. 
O estudo apontou ainda que 
entre 1999 e 2017, quase 719 

mil brasileiros foram infectados 
pelos principais tipos de vírus, 
o B e C. 

Causada por até cinco tipos 
de vírus, a hepatite resulta na 
inflamação do fígado, podendo 
levar o paciente a desenvolver 
cirrose ou câncer. Além de rela-
ções sexuais sem preservativos, 
o vírus pode ser transmitido 
através do contato com sangue 
contaminado (desde resquícios 
em alicates de unha até trans-
fusões). A enfermidade pode 
também ser disseminada de 
mãe para filho, principalmente 
durante o parto.   

Segundo o Ministério da 
Saúde, estimasse que 15% dos 
brasileiros já foram   conta-
minados e 1% são portadores 
crônicos da doença. 

Buscando conscientizar a 
população sobre a importância 
da prevenção e tratamento 
contra as hepatites B e C, o 
Governo Federal instituiu no 
início de 2018 a campanha 
“Julho Amarelo”.

Pelo segundo ano consecu-

tivo, a Prefeitura de Ubatuba 
adere a campanha. 

De acordo com a secretaria 
de Saúde, desde a última se-
gunda-feira a programação 
especial ocorre em diferentes 
pontos do município. 

Além de vacinas contra o ví-
rus da hepatite, são oferecidos 
testes rápidos para detecção 
da doença no Ambulatório de 
Infectologia, no Centro. Os ser-
viços atenderão os moradores 
até o próximo dia 30, das 8h30 
às 16h. 

No próximo dia 27, os ser-
vidores da Saúde percorrerão 
os principais pontos do bairro 
Perequê-Açu, para a distribui-
ção de panfletos de orientação, 
testagem rápida e encaminha-
mento para tratamento. 

Já no próximo dia 31, a “ação 
de rua” também será realizada 
no Calçadão do Centro. 

As famílias da cidade litorâ-
nea podem também realizar 
o teste e se vacinarem nas 
unidades de saúde dos bairros: 
Almada, Camburi, Estufa I e II, 

Marafunda, Fazenda da Caixa, 
Ipiranguinha, Lagoinha, Itaguá, 
Taquaral, Jardim Carolina, Pe-
requê- Mirim, Rio Escuro, Ser-
tão do Ubatumirim Sesmaria, 
Sumaré, Maranduba, Horto, Pi-
cinguaba, Saco da Ribeira, Praia 
Dura e Sertão da Quina. “É im-
portante destacar que as vaci-
nas e o testes são oferecidos por 
estas unidades durante todo 
o ano, mas devido ao ‘Julho 
Amarelo” estamos ampliando 
os horários de atendimento a 
este público e intensificando as 
ações de conscientização e de 
imunização pelas ruas.  Apesar 
de não ter crescido o número 
de casos de hepatite na cidade, 
é importante fazermos tudo 
que está ao nosso alcance para 
evitar que este cenário mude”, 
explicou a chefe de Seção de 
Vigilância Epidemiológica, 
Elisabete Cabral. 

Além de Ubatuba, na região 
a programação especial do 
“Julho Amarelo” foi aderida 
pelas cidades: Igaratá, Ilhabela, 
São José dos Campos e Taubaté. 

Fotos: Divulgação PMU

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2019 PROC. Nº 229/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços para a instalação de 04 poços de monitoramento, 
coleta e análise laboratorial de água subterrâneas periodicamente no aterro de resíduos 
da construção civil e inertes novo horizonte, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP
CNPJ: 13.460.120/0001-13
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 390/19-SUP; 5985/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços para conserto de ar condicionado 
de 30.000 btus, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para 
contratação da seguinte empresa: LUIZ SILVA AZEVEDO 27990932806
CNPJ Nº: 17.317.154/0001-04

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 368/19-SUP - GPRO: 4042/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para 
formulação e aplicação de prova para candidatos a membro do Conselho Tutelar, bem como 
realização de procedimento de eleição, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO CIVIL LICEU CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ N°: 60.463.072/0005-20
VALOR TOTAL: R$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos cinquenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 368/19-SUP - GPRO: 4042/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para 
formulação e aplicação de prova para candidatos a membro do Conselho Tutelar, bem como 
realização de procedimento de eleição, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: LICEU CORAÇÃO DE JESUS CNPJ N°: 60.463.072/0005-20
VALOR TOTAL: R$ 15.456,00 (quinze mil quatrocentos cinquenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2019.

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Empresa SANDRA MARIA ALBANO DE CAMPOS ME, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 
72.891.823.0001/65 - inscr. Estadual nº 332058994119, no endereço, RUA COMENDADOR 
RODRIGUES ALVES nº 244 – CENTRO – GUARATINGUETÁ/SP, declara para os devidos 
fins que uma caixa contendo pacotes relacionados de documentos pertencentes ao 
departamento de RH (SEFIP, Contratos Trabalhistas, Rescisões, folhas de pagamento) do 
período ano 2013 a 2016, foram extraviada na data aproximada de junho/2018.
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2063 - Rodolfo de Souza Franco e Aline Santos Clemente. 
Ele, nacionalidade brasileira, Aux. De camera, solteiro, 
nascido dia 11 de janeiro de 1993, residente e domiciliado 
na Rua Cardeal Dom Leme, 145, Sta. Terezinha, Aparecida/
SP, filho de Rogerio de Souza Franco e Ana Paula Gonçalves 
de Souza Franco. Ela, nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida no dia 01 de junho de 1990, residente e 
domiciliado na Rua Cardeal Dom Leme, 145, Sta. Terezinha, 
Aparecida/SP, filha de Nilson Santos Clemente e Angela 
Cristina Cursino dos Santos Clemente.
2064 - Diogo Rodrigues de Paiva Nunes e Aline Diniz 
Ribeiro. Ele, nacionalidade brasileira, Advogado, solteiro, 
nascido no dia 14 de agosto de 1978, residente e domiciliado 
na Alameda Moises de Lima Maciel, 62, Sta. Rita, Aparecida/
SP, filho de Donizete de Paiva Nunes e Daise Aparecida Costa 
Rodrigues Nunes. Ela, nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida no dia 01 de janeiro de 1991, residente 
e domiciliado na Alameda Moises de Lima Maciel, 62, Sta, 
Rita, Aparecida/SP, filha de Alcino Ribeiro Filho e Drausiane 
Aparecida Mendes Diniz Ribeiro.
2065 -  Antonio Luis Rodrigues e Isabel Cristina do 
Nascimento Alexandre. Ele, nacionalidade brasileira, 
pedreiro, solteiro, nascido no dia 20 de janeiro de 1971, 
residente e domiciliado na Rua Antonio Arneeiro, 16, S. 
Geraldo, Aparecida/SP, filho de Antonio Rodrigues Filho e 
Maria Auxiliadora Antunes Rodrigues. Ela, nacionalidade 
brasileira, Acompanhante de idosos, solteira, nascida no dia 
08 de junho de 1968, residente e domiciliado na Rua Antonio 
Arneiro, 16, S. Geraldo, Aparecida/SP, filha de Waldemar 
Alexandre e Alcidia Ezidia do Nascimento
2066 - Gabriel Augusto Rodrigues Zacarias e Jhenifer 
Aparecida da Silva. Ele, nacionalidade brasileira, Aux. De 
produção, solteiro, nascido no dia 08 de junho de 1998, 
residente e domiciliado na Rua Itaiguara, 530, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filho de Marcelo Augusto Zacarias e Eliana 
Rodrigues. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida no dia12 de março de 2002, residente e domiciliado 
na Rua Itaiguara, 530, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Edlson 
Siqueira da Silva e Adriana Aparecida Alves
2067 - Rafael Carvalho Freire e Natalia Raquel de Carvalho. 
Ele, nacionalidade brasileira, militar, divorciado, nascido no dia 
02 de maio de 1984, residente e domiciliado na Rua Isaac Julio 
Barreto, 195, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Marcos Galvão 
Freire e Ivanilda Maria de Carvalho Freire. Ela, nacionalidade 
brasileira, Assistente administrativo, solteira, nascida no dia 
05 de agosto de 1987, residente e domiciliado na Rua Isaac 
Julio Barreto, 199, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Donizetti 
de Carvalho e Maria Jose Raquel de Carvalho
2068 - Lucas Daniel Joaquim Ferreira e Fabiola Gonçalves 
dos Santos Pinto. Ele, nacionalidade brasileira, militar, 
solteiro, nascido no dia 14 de setembro de 1988, residente 
e domiciliado na Rua Antonio Arneiro , 80, S. Geraldo, 
Aparecida/SP, filho de Sebastião Ferreira e Etelvina Carolina 
Ferreira. Ela, nacionalidade brasileira, inspetora de aluno, 
divorciada, nascida no dia25 de junho de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Antonio Arneiro, 80, S. Geraldo, Aparecida/
SP, filha de Anselmo Fabian dos Santos Pinto e Simone 
Monteiro Gonçalves Pinto.
2069 - Luciano Bosco Vilela e Andreia de Fatima Rosa. 
Ele, nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido 
no dia 15 de setembro de 1980, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Daniel , 22, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de 
João Bosco Vilela e Sonia Helena Vilela. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia11 de março de 
1980, residente e domiciliado na Rua Benedito Daniel, 22, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Benedito Rosa e Terezinha 
Cezar Rosa
2070 - Luis Gustavo Moreira de Oliveira e  Maria Giseli 
Alves Santana Ele, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido 
no dia 23 de novembro de 1992, residente e domiciliado na 
Rua Paulo Chad ,26, Apto. 03, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho 
de Luis Henrique Batista de Oliveira e Valquiria Aparecida 
Moreira. Ela, nacionalidade brasileira, artesã, solteira, nascida 
no dia 01 de junho de 1987, residente e domiciliado na Rua 
Paulo Chad, 26, apto. 03, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha 
de Pedro Jair  de Moura Santana e Maria Aparecida Alves 
Santana
2071 - Gerson de Paula Rodrigues Junior e Camile Critina 
de Freitas Rosa Ele, nacionalidade brasileira, lavador de 
carros, solteiro, nascido no dia 19 de julho de 1994, residente 
e domiciliado na Rua Oscarlino Marcondes Teixeira ,517, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Gerson de Paula Rodrigues 
e Rosana Aparecida dos Santos Rodrigues. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia15 de março de 2003, 
residente e domiciliado na Rua Oscarlino Marcondes Teixeira, 
517, Aparecida/SP, filha de Homero Rodrigues Rosa e Angela 
Maria de Freitas

Editais de Proclamas — APARECIDA Panorama do saneamento evidencia 
carência de investimentos no setor

Da Redação
Guaratinguetá

gião Norte possui 22,58% 
de tratamento de esgoto, 
o Nordeste 34,73%, o Sul 
44,93%, o Sudeste 50,39% 
e o Centro-Oeste 52,02%. 

Quanto a coleta de esgo-
to em território nacional, 
apenas 66% da popula-
ção brasileira é atendida 
de acordo com dados do 
PNAD\2017 – Pesquisa 
Nacional por Amostras de 
Domicílios. Novamente a 
região Norte apresenta o 
menor índice com apenas 
20,3%. Nas demais regiões, 
os números são melhores: 
Sudeste 88,9%, Centro-O-
este 52,8%, Sul 65,9% e 
Nordeste 45,1%.

De acordo com a Lei 
11.079/2004, Parceria 
Público-Privada é o con-

trato administrativo de 
concessão, na modalidade 
patrocinada ou adminis-
trativa, firmado entre os 
setores público e privado 
que possibilita a acelera-
ção dos serviços essenciais 
à população. Trata-se de 
uma relação onde as ci-
dades ganham no avanço 
da qualidade de vida dos 
munícipes, como exemplo 
claro disso está a cidade 
de Atibaia que possui uma 
PPP de sucesso no esgo-
tamento sanitário e que 
pretende universalizar o 
tratamento até 2021, gra-
ças a essa modalidade de 
contrato.

Os dados mostram que o 
país precisa ter um olhar 
muito mais atento às ques-
tões de saneamento. Ainda 
segundo o Instituto Tra-
ta Brasil, 13 milhões de 
crianças e adolescentes 
não têm acesso ao sanea-
mento básico, quadro que 
reflete diretamente no 
processo de aprendizagem 
e rendimento escolar. De 

acordo com os dados, se 
100% da população bra-
sileira tivessem acesso à 
coleta de esgoto, haveria 
uma redução em termos 
absolutos de 74,6% mil 
internações, sendo 56% 
só na região Nordeste. 
O acesso a água potável 
também evitaria doenças 
como dengue, diarreia, 
infecções gastrointestinais 
e leptospirose. 

A Guaratinguetá Sanea-
mento, que tem uma Par-
ceria Público-Privada com 
a SAEG, defende mais uma 
vez a necessidade de uni-
versalização dos serviços 
de saneamento. “A ausên-
cia do saneamento básico 
impacta diretamente a 
saúde, a produtividade no 
trabalho e o rendimento 
escolar. Além de preju-
dicar a,  capacidade de 
atração de investimentos, 
entre outros aspectos eco-
nômicos e sociais”, explica 
o, diretor da Guaratingue-
tá Saneamento, Eduardo 
Caldeira.

Parceria com empresas privadas é um dos caminhos 
para universalização dos serviços de tratamento básico

O acesso aos serviços de 
saneamento básico é fun-
damental para o bem-estar 
e o desenvolvimento so-
cioeconômico de qualquer 
país. No entanto, o Brasil 
ainda deixa muito a dese-
jar quanto à oferta dessas 
atividades. Se por um lado 
temos avançado quanto à 
disponibilidade de água 
tratada, quando o assunto 
é esgotamento sanitário 
estamos bem longe da situ-
ação ideal. O saneamento 
básico é um direito cons-
titucional e hoje apenas 
45,1% dos esgotos do país 
são tratados. Segundo o 
Instituto Trata Brasil, a re-

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com 
base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao 
Processo nº 391/19-SUP; 5745/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei 
supracitada, cujo objeto consiste aquisição 
de gêneros alimentícios para as eleições 
do Conselho Tutelar de 2019, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, 
para contratação da seguinte empresa:
F. R. BARBOSA MARTINI - ME
CNPJ Nº: 24.084.041/0001-71

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 391/19-SUP; 5745/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de gêneros 
alimentícios para as eleições do Conselho Tutelar de 2019, atendendo as necessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para contratação da 
seguinte empresa:
PEDRO P. F. SIQUEIRA - ME
CNPJ Nº: 07.654.988/0001-51

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2019 PROC. Nº 288/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de equipamentos de proteção individual para a
realização das atividades em campo dos agentes de controle de vetores, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 07
VALOR TOTAL: R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2019.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ref. ao PROC Nº 
5899/19GPRO O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do 
Termo de Ratificação do processo acima referido, onde lê-se “inciso II”, leia-se “inciso 
XVII”. O restante permanecerá o mesmo

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2019 – PROC. 346/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Fornecimento de areia
média, rachão e pedra brita nº 01, 02 e 03, para atender as necessidades da Secretaria de
Serviços Municipais, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 245.980,00 (duzentos quarenta e cinco mil novecentos e oitenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 389/19-SUP; 3923/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de 
material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços 
Municipais, para contratação da seguinte empresa:
ELTON TEIXEIRA BUENO - ME
CNPJ Nº: 07.456.120/0001-47

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 391/19-SUP; 5745/19-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição 
de gêneros alimentícios para as eleições do Conselho Tutelar de 2019, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para 
contratação da seguinte empresa:
DANIEL CONGO CARVALHO 29607846850
CNPJ Nº: 14.129.810/0001-57

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 70/19 PROC. Nº 396/19.

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 ferramentas para 
suprir as necessidades de eventuais manutenções no Centro Social Urbano, a realizar-se 
às 09h30min do dia 01 de Agosto de 2019, 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
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/19 - PROC. Nº 395/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro de preços para aquisição 
de material de consumo de prótese odontológica para o Centro de Especialidades 
Odontológicas I e II e Estratégias da Saúde da Família, pelo período de 12 meses, a 
realizar-se às 09h30min no dia 05 de agosto de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Tradicional, evento chega a 26ª edição com muito rock, pop e o melhor da esperada culinária regional

Festival de Inverno espanta o frio em Cunha
Da Redação
Cunha

O Inverno de 2019 come-
çou oficialmente no último 
dia 21, e segue até o dia 23 
de setembro. Até lá, o que 
não faltarão na região são 
opções de eventos que con-
tam com shows e comidas 
típicas, como o tradicional 

Festival de Inverno ‘Acordes 
na Serra’, em Cunha, iniciado 
no último dia 28.

Com um mês de apresen-
tações, as atividades da 26ª 
edição do festival são realiza-
das na Praça da Matriz.

No palco principal, as atra-
ções valorizam os músicos 
locais e o cardápio da praça 
de alimentação traz receitas 

preparadas com produtos 
típicos de Cunha como truta, 
pinhão, cordeiro e shitake. 
Outro destaque fica por 
conta do artesanato.

A festa conta com atrações 
na Capela da Santa Casa e a 
Casa do Artesão, que recebe 
exposições até o fim do mês. 
Entre os destaques, a apre-
sentação da Folia do Divino 
e do Quarteto de Cordas 
Prestíssimo.

Nas duas primeiras se-
manas de evento, o público 
agradou. A expectativa na 
cidade é de que o Festival 
de Inverno, que conta com 
todas as atrações gratuitas, 
atraia cerca de sessenta mil 
turistas.

O evento segue neste sá-
bado com a apresentação 
de um recital de violão, 
na Capela da Santa Casa, 
quando Rafael Schimidt fará 
releituras de composições 
de grandes gênios da MPB 
como Chico Buarque, Do-
minguinhos, Geraldo Vandré, 
Vinicius de Moraes, Milton 

Programação:
19 de julho (sexta)
10h às 16h30 - IX Varal Fotográfico 

- Cunha para o Cunhense (Praça da 
Matriz)

20h - Quarteto de Cordas Pau Brasil 
(Capela da Santa Casa)

21h30 - Grupo Madalena
20 de julho (sábado)
10h às 16h30 - 9º Varal Fotográfico 

- Cunha para o Cunhense (Praça da 
Matriz)

16h - Sianinhas (Proac)
22h30 - Marcelo Viola e Ricardo
21 de julho (domingo) - Dia da Festa 

do Divino

12 h - João Galvão (Artista Cunhense)
15 h - Pedro e Jeferson (Atração 

Cunhense)
21h30 - André Moraes e Banda
26 de julho (sexta)
21h30 - Peleco e Banda
27 de julho (sábado)
15 h - Giliardi (Voz e Violão)
19 h - II Corrida Noturna - Revolução 

de 1932 (Largada da Praça da Matriz)
22h30 - Tuia e Ana Vilela
28 de julho (domingo)
15 h - Zilei Ribeiro - Projeto Acústico 

Groove Night
21h30 - Banda Vellin

Nascimento e Dorival Caymi.
Mais tarde, no palco prin-

cipal, na Praça da Matriz, 
é a vez de Raul Seixas ser 
lembrado com o show de 
Chico Salem.

No domingo, a programa-

ção começa com Marcinho 
Eiras, considerado pela mí-
dia especializada um dos 
maiores guitarristas de sua 
geração.

Na sequência, Paula Mar-
quezini fecha a semana com 

o show “Divas do Rock”, um 
tributo às grandes cantoras 
do rock e pop internacional. 
No repertório estarão suces-
sos de Aretha Franklin, Amy 
Winehouse, Donna Summer, 
Beyoncé e Lady Gaga.

O público compareceu em pesa durante apresentação no último dia 5

Fotos: Reprodução FIC


