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Residencial é destinado a idosos em situação de vulnerabilidade social; programa oferece atividades

As obras do programa Vida 
Longa, do Governo de São 
Paulo, foram oficializadas 
na última sexta-feira (7), em 
Guaratinguetá. A cerimônia 
realizada no local onde será 
construído o residencial, rua 
Jerônimo Albuquerque, no 
bairro Nova Guará, contou com 
a presença do secretário-exe-
cutivo de Habitação do Estado, 
Fernando Marangoni.

O Programa, lançado em 
outubro de 2019, é destinado 
a idosos que vivem sozinhos e 
em situação de baixa renda. As 
construções são promovidas 
por meio das parcerias entre 
as secretarias de Estado da 
Habitação, Desenvolvimento 
Social, a CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano) e prefeituras 
paulistas. 

Os projetos dos imóveis são 
criados de acordo com os pa-
râmetros de acessibilidade. Os 
idosos que serão contemplados 
não pagam taxa de ocupação 
e contas de água e luz. Além 
das isenções, as casas são 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Evento que formalizou a participação no programa estadual Vida Longa em Guaratinguetá; empreendimento deve contar com 28 moradias
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entregues com móveis e eletro-
domésticos. Em Guaratinguetá, 
o residencial será composto 
por 28 unidades habitacionais. 

O gerente regional da CDHU, 
Francisco Vieira, o Tchesco, 
contou detalhes sobre as obras 
do programa. “Para que haja 
uma integração do idoso, o 
residencial possui salão na área 
externa com churrasqueira, 
sala de TV, horta elevada e área 
para caminhada. A iniciativa 
conta também com psicólogos 
e nutricionistas para atender 
aos idosos. Tudo isso, para que 
as pessoas com mais idade se 
sintam protegidas”, explicou.

A filtragem dos idosos que 
vão residir no local será feita 
pela secretaria de Assistência 
Social do município. O secre-
tário da pasta, Marcos Evan-
gelista, explicou os critérios de 
seleção. “Primeiramente aque-
les que já são acompanhados 
no Cras (Centro de Referência 
da Assistência Social) e no 
Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social). Os idosos devem ter 
autonomia para realizar suas 
atividades, renda familiar de 
até dois salários mínimos, e a 
vulnerabilidade social, como 

idosos sem renda, que moram 
sozinhos ou com vínculos 
familiares fragilizados ou ine-
xistentes, ou seja, idosos em 
situação de exclusão social. 
Outra condição colocada pelo 
programa é a de que o idoso 
deve residir em Guará por no 
mínimo dois anos”, explicou. 

Outra atividade que está pre-

sente no Vida Longa é a de cur-
sos adequados à terceira idade, 
que também são definidos pela 
Assistência Social. “Vamos arti-
cular com a rede de proteção 
do idoso atividades que serão 
levadas para dentro da vila, 
como culturais, esportivas, 
oficinas de geração de renda, 
de convivência e fortalecimento 

de vínculos, já que o principal 
objetivo do programa é garantir 
a dignidade e qualidade de vida 
desse idoso, com envelhecimen-
to ativo e saudável”, destacou o 
secretário.

As obras em Guaratinguetá 
terão um investimento de R$ 
3,4 milhões, e o início é ime-
diato. De acordo com as regras 

do programa, a construtora 
responsável tem um período 
de 12 meses para realizar a 
entrega. Na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte), além 
de Guaratinguetá, somente 
Caraguatatuba conta com o 
residencial do Programa Vida 
Longa.

Prefeitura de Canas garante aporte estadual 
de R$ 186,6 mil para conter alagamentos
Município celebra convênio para macrodrenagem; ação tenta reforçar sistema de captação de águas

Buscando uma solução para 
evitar enchentes e alagamen-
tos em Canas, a Prefeitura 
firmou na última quarta-feira 
(5) um convênio com o Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) para a elaboração 
de um plano técnico de ma-
crodrenagem no município. 
Orçado em pouco mais de 
R$190 mil, o estudo pretende 
apontar ações e obras que 
possam impedir novos trans-
tornos na cidade.

Historicamente, o período 
do Verão, marcado pelas fortes 
chuvas, traz grande acúmulo 
de água nas principais vias da 
região central de Canas, como 
as ruas Isalino e Homero Ortiz 
Marcondes, e também em 
bairros mais afastados como 
o São João.

Um dos exemplos na história 
recente da cidade aconteceu 
em 18 de janeiro de 2016, 
quando o Jornal Atos publi-
cou uma matéria mostrando 
o desespero de oito famílias 
do Centro que tiveram suas 
casas inundadas após um 
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temporal.  Na ocasião, parte 
dos moradores teve móveis e 
eletrodomésticos danificados. 

Tentando solucionar os pro-
blemas do sistema de captação 
de águas pluviais (proveniente 
da chuva) e fluviais (oriunda 
de rios), o governo da prefeita 
Silvana Zanin (PDT) aposta 
em obras de macrodrenagem 
capazes de evitarem alaga-
mentos, enchentes, erosões 
e assoreamentos (acúmulo 
de resíduos no fundo de rios).

Primeiro passo para colocar 
a ação em prática, o Executivo 
celebrou um convênio com 
o Fehidro, órgão estadual de 
financiamento de programas 
na área de recursos hídricos, 
para angariar recursos para a 
contratação de uma empresa 
para a elaboração de um proje-
to técnico de macrodrenagem. 
Assim, a cidade obteve da Fehi-
dro o apoio de R$ 186.649,24 
e terá que desembolsar uma 
contrapartida municipal de 
apenas R$ 3.809,17. 

O diretor de Obras e Pla-
nejamento de Canas, Gabriel 
Nahime, ressaltou a urgência 
do estudo técnico e a realiza-
ção de serviços de adequação. 
“Sabemos que atualmente o 

sistema de drenagem de Ca-
nas não é capaz de suprir as 
necessidades. Até o momento, 
a Prefeitura tem ‘resolvido’ 
as falhas de drenagem pon-
tualmente, ou seja, sem uma 
visão macro do problema ou 
com qualquer base técnica, 
como estudos hidráulicos e 
hidrológicos, para a solução 
definitiva dessa situação”. 

Nahime revelou ainda que 
a elaboração do plano deverá 
contar com estudos referen-
tes a delimitação das bacias 
e sub-bacias, levantamento 
da base cadastral e topográ-
fica, estudos hidráulicos e 
hidrológicos e identificação 
de medidas para evitar ala-
gamentos e inundações. Os 
meios hídricos, objetos de 
estudo do trabalho, serão os 
rios Paraíba do Sul e Canas, 
córrego do Tijuco Preto e o 
Ribeirão Caninhas. 

Segundo a Prefeitura, foi 
aberto recentemente um pro-
cesso licitatório para a con-
tratação da empresa que será 
responsável pela elaboração 
do projeto de macrodrena-
gem. A expectativa municipal 
é que o estudo seja concluído 
em até três meses.Uma das áreas do Centro de Canas atingidas por alagamentos; cidade firma convênio para macrodrenagem
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Guaratinguetá celebra parceria com 
Estado para moradias do Vida Longa
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Kit intubação preocupa, mas Santa Casa de 
Aparecida mantém atendimento contra Covid
Administrador busca empréstimos de medicamentos de outras unidades para não interromper assistência

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Santa Casa de Aparecida 
entrou na lista dos hospitais 
que estão com dificuldades 
para comprar os medicamen-
tos sedativos utilizados para 
intubação de pacientes com o 
novo coronavírus.  A unidade 
é referência no atendimento 
para os moradores de Apare-
cida, Potim e Roseira, e conta 
com 100% dos leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo) ocupados.

O kit intubação é essencial 
para o procedimento. Coloca-
do em um tubo na traqueia 
que fica acoplado a um venti-
lador pulmonar, ele administra 
a quantidade de ar que entra 
e sai do pulmão e controla a 
mistura de gases utilizada e a 
quantidade de oxigênio.

Segundo o administrador 
da Santa Casa, Frei Barto-
lomeu Schultz, o hospital 
está realizando emprésti-
mos desses medicamentos 
de outros hospitais para 
suprir a necessidade dos 
pacientes. “As dificuldades 
com os medicamentos são 
referentes aos bloqueadores 
neuro muscular e sedativos 
utilizados para os pacientes 
que se encontram entuba-
dos. Um problema no Brasil 
inteiro, pois não se encon-
tra grandes quantidades 
para compra, e se usa uma 
quantidade grande em cada 
paciente”, explicou.

Ainda segundo o Frei, a 
Santa Casa é responsável 
pela aquisição desses insu-
mos, mas devido à escassez, 
entrou em contato com o 
Estado para auxiliar nesta 
situação. “Tivemos que fazer 

adaptações de medicações, 
pois chegou ter dias de não 
tínhamos neurobloqueado-
res e precisamos utilizar 
outros sedativos para o 
tratamento da Covid e não 
deixar de dar assistências 
ao paciente”, finalizou

Covid-19 – Segundo o últi-
mo boletim epidemiológico 
de Aparecida, o município 
teve 2.557 casos confirma-
dos. Deste total 2.372 estão 
recuperados (contabilizan-
do 93% do total de casos 
confirmados), 96 pessoas 
em isolamento domiciliar e 
82 óbitos.

Entre os suspeitos, 93 
pessoas estão com sinto-
mas de síndrome gripal e 
seguem em monitoramento 
nas residências e dez pa-
cientes estão internados na 
Ala Covid da Santa Casa de 
Misericórdia.
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Movimentação em frente à Santa Casa de Aparecida; hospital tem dificuldades para adquirir medicamentos

Após recomendação da 
Anvisa (Agência Nacional 
da Vigilância Sanitária), o 
Governo do Estado ordenou, 
no fim da noite da última 
segunda-feira (10), a sus-
pensão da vacinação contra 
a Covid-19 em grávidas que 
sofrem de comorbidades. 
A medida surpreendeu as 
prefeituras das 39 cidades 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), que iniciariam 
a imunização do grupo nesta 
terça-feira (11).

De acordo com o gover-
nador João Doria (PSDB), a 

Lucas Barbosa
RMVale

Anvisa orientou como "pre-
caução" a paralisação ime-
diata da aplicação das doses 
produzidas pela AstraZene-
ca/Fiocruz em gestantes que 
sofrem de alguma doença.

Mesmo não dando deta-
lhes sobre o que motivou a 
decisão, o comunicado da 
Anvisa recomenda que “seja 
seguida pelo PNI (Programa 
Nacional de Imunização) 
a indicação da bula da va-
cina AstraZeneca, e que a 
orientação é resultado do 
monitoramento de eventos 
adversos feitos de forma 
constante sobre as vacinas 
Covid em uso no país (trecho 
do documento)”.

O órgão não revelou se foi 
registrado no país alguma 

complicação ou efeito co-
lateral causado pela vacina 
da AstraZeneca em grávidas 
com comorbidades.

Em contrapartida, segui-
ram sendo imunizadas nesta 
terça-feira, em todo o estado, 
pessoas de 55 a 59 anos com 
deficiência permanente como 
síndrome de Down, trans-
plantados e portadores de 
insuficiência renal. Também 
estão recebendo a vacinação 
mulheres que sofrem de do-
enças crônicas e que deram 
a luz há até 45 dias.

Apesar das vacinas da Co-
ronavac e da Pfizer seguirem 
autorizadas para a aplicação 
em grávidas, as cidades da 
RMVale não contam com 
estoques disponíveis para 
este grupo.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Lorena na rede social 
Facebook, o secretário de 
Saúde, Antônio Carlos Fa-
breti, revelou o andamento 
da vacinação na cidade após 
a mudança. “Na manhã des-
ta terça-feira tivemos que 
retirar da fila três gestantes, 
pois estamos cumprindo 
a determinação da Anvisa. 
Retomaremos a imunização 
deste público apenas quan-
do formos comunicados 
sobre sua segurança. É im-
portante ressaltar a impor-
tância dos demais grupos 
prioritários comparecerem 
normalmente ao CSU”.

Fotos:  Reprodução PMP

Vacinação contra a Covid na região; cidades suspenderam imunização de gestantes após decisão da Anvisa

Região segue Estado e paralisa vacinação de grávidas

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO: RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2021 CONVITE Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Obra e Serviços de 
Drenagem Urbana no Bairro da Vila Esperança.
   A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-SP, vem 
através deste, tornar público o resultado da Fase de Habilitação do certame em tela, 
que deliberou habilitar todas as empresas credenciadas, a saber: Terrax Construções 
EIRELI, CNPJ nº 26.811.740/0001-00, Consterpavi Pavimentação e Construção Ltda, 
CNPJ nº 03.677.702/0001-00 e Forte Administração e Serviços de Engenharia EIRELI, 
CNPJ nº 10.632.154/0001-50. Não houve empresas inabilitadas. Os envelopes Propostas 
permanecem lacrados. Fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, conforme artigo 
109 da Lei 8.666/93, referente à Fase de Habilitação. Os autos do processo está com vista 
franqueada aos interessados na Diretoria de Compras e Licitações, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP.
   A Comissão Permanente de Licitação comunica que se transcorrido "in albis" o prazo 
para a apresentação das contrarrazões/impugnações pelos licitantes, mencionado no 
parágrafo anterior, fica designado o dia 18/05/2021 às 9h para a Sessão de abertura dos 
Envelopes de nº 02 – Proposta, ficando desde já, convocados os licitantes habilitados. 
Caso haja a interposição de recursos no prazo supra, oportunamente será marcada nova 
data para Sessão Pública de abertura dos Envelopes de nº 02 – Proposta.
Silveiras, 12 de maio de 2021.

José Carlos Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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A importância do saneamento 
básico para a saúde pública
Águas Piquete afirma compromisso em oferecer abastecimento de qualidade

Da Redação
Piquete

Promover a saúde das pes-
soas e preservar o meio am-
biente estão entre os princi-
pais objetivos do saneamento 
básico. Afinal, o acesso aos 
serviços de saneamento traz 
melhorias para a vida da 
população, na medida que 
controla e previne doenças.

No Brasil, o saneamento bá-
sico é um direito assegurado 
pela Constituição e definido 
pela Lei nº. 11.445/2007 
como o conjunto dos serviços, 
infraestrutura e instalações 

operacionais, mesmo sendo 
um direito de todos, ainda 
existem muitas pessoas sem 
acesso aos benefícios do sa-
neamento.

Sabe-se que o saneamento 
básico diminui a incidência 
de doenças como a cóle-
ra, leptospirose, hepatite, 
diarreias infecciosas entre 
outras, por isso a relevância 
dos serviços de saneamento 
para a manutenção da saúde 
pública, afinal atuam signifi-
cativamente na diminuição 
das contaminações causadas 
por vírus e bactérias.

Em Piquete, a Águas Pique-

te, empresa responsável pelo 
abastecimento de água, tem 
um papel fundamental no de-
senvolvimento do município. 
A concessionária ao longo 
dos anos vem realizando 
melhorias nos sistemas de 
distribuição, com intuito de 
melhorar os índices de de-
sempenho de água, trazendo 
mais agilidade e eficiência na 
prestação do serviços.

“Controlamos a qualidade 
da água em todos os sistemas 
de abastecimento, desde os 
mananciais até o cavalete dos 
imóveis, também disponibili-
zamos a entrega do Relatório 

Anual de Qualidade da Água 
no município. Dessa maneira, 
primamos pela excelência do 
nossos serviços para trazer 
mais saúde, qualidade de 
vida e bem-estar para os mo-
radores de Piquete” explica o 
gerente operacional da Águas 
Piquete, Sérgio Bovo.

Para mais informações 
ou dúvidas, a Águas Piquete 
disponibiliza aos clientes 
os resultados das análises e 
informações complementares 
sobre a qualidade da água 
mensalmente nas faturas e 
no site www.iguasa.com.br/
piquete.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 05 - Contrato 60/2020 – TP 04/2020 – Processo Licit 86/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI EPP
CNPJ Nº: 17.272.007/0001-65
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo 
de 20,47% (vinte virgula quarenta e sete por cento) ao valor global do Contrato 
n° 60/20, decorrente do Processo Licitatório n° 86/20, TP n° 04/20, firmado 
em 02/04/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 
e na clausula 1.3 do contrato original, ficam acrescidos 20,47% (vinte virgula 
quarenta e sete por cento), equivalente a R$ 95.405,01 (noventa e cinco mil, 
quatrocentos e cinco reais e um centavo) ao valor global do contrato, destinados 
a reprogramação de meta para alteração quantitativa e qualitativa.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as 
despesas relativas à alteração do contrato, é de R$ 95.405,01 (noventa e cinco 
mil, quatrocentos e cinco reais e um centavo).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 561.471,31 
(quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta 
e um centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROC. Nº 115/2021 - PE Nº 05/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas 
juntadas aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 
123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro 
de preços para aquisição parcelada de cestas básicas com a finalidade de 
atender a demanda da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão do 
contrato e com a respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02.
VALOR: R$ 824.160,00 (oitocentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROC. Nº 74/2021 - PP Nº 04/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é 
a aquisição parcelada de massa asfáltica, BGS e emulsão asfáltica RR-2C que serão 
utilizados na pavimentação das vias urbanas do município e para aquisição parcelada 
de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados na pavimentação das vias rurais do 
município e para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais pelo 
período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão da respectiva Ata 
de Registro de Preços:
EMPRESA: PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRAUÇÕES LTDA ME
CNPJ Nº: 21.418.672/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 03.
VALOR: R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais).
EMPRESA: PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA EPP
CNPJ Nº: 58.470.857/0001-55
VENCEDORA DOS ITENS: 02,05.
VALOR: R$ 309.750,00 (trezentos e nove mil, setecentos e cinquenta reais).
EMPRESA: RODOMIX OBRAS E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 03.980.092/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR: R$ 1.507.020,00 (um milhão, quinhentos e sete mil e vinte reais).
EMPRESA: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº: 28.270.266/0001-73
VENCEDORA DO ITEM: 04.
VALOR: R$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 10/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
138/2021-SUP; 3352/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da 
lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação emergencial de empresa 
especializada na prestação de serviços para emissão e gestão de cartões de 
benefícios com tarja magnética, contemplando carga e recarga de valor, para 
atender 6.161 (seis mil, cento e sessenta e um) beneficiários cadastrados no 
CadÚnico da Assistencia Social até 31/03/21, que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social que receberão o benefício de R$ 300,00 (trezentos 
reais) através de 3 (três) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) conforme Lei 
Municipal n° 3.908 de 26/04/21.
CONTRATADA: ALELO S.A.
CNPJ Nº: 04.740.876/0001-25
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2021

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 011/2021 - Edital nº 011/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
093/2021  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
DESCARTÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08 de junho de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO:09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de 
Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. 
Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 013/2021 - Edital nº 13/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 096/2021  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 01 de junho de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – 
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
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Creche entregue no Alto das Almas, em Guaratinguetá; investimento municipal atingiu R$ 1,276 milhão

Fotos:  Reprodução PMG

Ei, quanto de força há em seu maternar? Você 
consegue medir a intensidade do seu cuidar? Hoje 
estou aqui com propósito de resgate, quero te trazer 
para um ponto de luz, quero te oferecer visão, quero 
que veja grandeza, a SUA grandeza! A grandeza 
engolida pelo cotidiano, sim, a repetição diária de 
tarefas faz o excepcional parecer trivial, comum. 
Afinal cuidar da casa, da louça, do almoço, da roupa 
e dos filhos é coisa de mãe, a tão sobrecarregada 
mãe! Aquela que por muitas vezes chora por cansaço, 
incompreensão, medo, culpa. Aquela que em hipótese 
alguma descansa no conforto de argumentos que 
justifique suas faltas. Ela encontra atalhos que de 
algum modo a leve ao mesmo lugar. 
Você se reconhece aqui? Sim, muito provavelmente 
falo de você! Você que não consegue dar ao seu filho 
tudo aquilo que deseja mas está sempre encontrando 
alternativas que o faça sorrir. Você que tem sempre 
disponível um colinho, uma escuta, um abraço. Você 
que se tornou expert em gestão de tempo e sempre 
encontra um modo de fazer todas as coisas. E sim, 
ao final de muitos dias você os conclui se achando 
pouco. Mas hoje quero que encontre sua imensidão, 
essa que cotidianamente se perde em valor. 
Hoje quero te dizer mãe, você é absurdamente incrível 
e não, acúmulo de funções não é trivial. O que você 
faz é grande e não importa a medida que o outro dê 
aos seus feitos, o que você faz é incontestavelmente 
grande, você é grande! Que você celebre a sua 
grandeza, e quando houver recaída, quando supor 
não ser merecedora de tanto valor, te sugiro olhar nos 
olhinhos dos que te chamam de mãe, você vai ver, 
não há ninguém no mundo maior que você!

Márcia Freire
CRP: 100/286
(12) 99124-4834

Mãe: não há ninguém
no mundo maior que você!

Lorena assina convênio de 
R$ 250 mil com Estado para 
recuperar infraestrutura 
de moradias do CDHU

A Prefeitura de Lorena assi-
nou na última sexta-feira (7) 
um convênio com a secretaria 
de Habitação do Estado, para 
aderir ao PEM (Programa Es-
pecial de Melhorias). A cidade 
recebeu uma verba no valor de 
R$250 mil, que será destinada 
a obras de infraestrutura dos 
prédios dos CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano do Estado 
de São Paulo) do bairro Cecap.

O evento de assinatura acon-
teceu no Espaço Educacional 
Carlos Eugênio Marcondes, 
em frente ao Clube Comercial 
de Lorena e contou com a 
participação dos prefeitos Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), de Aparecida; 
Fernando Siqueira (PL), de 
Roseira e Silvana Zanin (PDT), 
de Canas.

“Nós temos lá (Cecap) uma 
deficiência em duas áreas, que 
é problema de esgoto em uns 
dos prédios, e outro também, 
então essa verba vai ser desti-

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

nada a essa região”, informou 
o prefeito Sylvinho Ballerini 
(PSDB).

O secretário Executivo de 
Habitação e presidente do 
programa Cidade Legal, Fer-

nando Marangoni, assinou 
18 convênios com cidades 
da região do Vale Histórico 
e 28 unidades habitacionais 
do Programa Vida Longa, em 
Guaratinguetá. São R$ 1,7 mi-

lhão em ordens de serviços de 
regularização fundiária para 
os municípios. “Até final do 
ano, nós esperamos entregar 
os títulos”, anunciou o secre-
tário Fernando Marangoni.

O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini acompanha assinatura de secretário Fernando Marangoni para o CDHU

Fotos:  Reprodução PML

Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Atendendo uma antiga 
reivindicação das famílias 
do bairro Alto das Almas, a 
Prefeitura de Guaratingue-
tá inaugurou uma creche 
no fim da tarde da última 
sexta-feira (30). Com um 
investimento municipal de 
R$ 1,276 milhão, a unidade 
educacional atenderá 55 
crianças. 

Contando com as pre-
senças do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) e seu vice, Regis 
Yasumura (PL), a cerimônia 
de entrega da creche Adel-
son José de Oliveira Rocha 
reuniu um pequeno grupo 
de convidados devido aos 
protocolos de prevenção ao 
contágio de Covid-19. 

A unidade receberá alunos 
da faixa etária de 4 meses 

até 3 anos, divididos em 
classes berçário e maternal. 
Além de três salas de aula, o 
novo prédio conta com brin-
quedoteca, cozinha, refei-
tório, 12 sanitários, espaço 
de recreação, playground e 
uma quadra esportiva que 
será aberta para todos os 
moradores do bairro aos 
finais de semana.

Iniciada no fim do primei-
ro semestre do ano passado, 
a obra foi realizada pela 
empresa Engeply Serviços 
e Suprimentos Ltda ME, 
vencedora de um processo 
licitatório.

Para Soliva, a inauguração 
da unidade no Alto das Al-
mas representa um impor-
tante reforço no setor da 
educação infantil. “Esta obra 
foi feita com todo o carinho 
e sua estrutura é de primei-
ro mundo. A creche Adelson 
José será um legado para 

os moradores do Alto das 
Almas, que merecem uma 
creche tão moderna e bem 
estruturada. Agradeço tam-
bém o apoio do vereador 
Pedro Sannini (PSC), que 
se engajou conosco neste 
projeto”.

Pacote - Desde 2019, a 
gestão municipal inaugu-
rou, contando com a unida-
de do Alto das Almas, seis 
novas creches, distribuídas 
pelos bairros do Centro, 
Cohab, Engenheiro Neiva e 
Village Santana.

Atualmente, o Executivo 
atua na construção de três 
unidades nos bairros Jardim 
Primavera, Parque do Sol 
e Parque Santa Clara, que 
deverão ser concluídas até 
o fim de 2021. Ao todo, as 
novas nove creches devem 
gerar cerca de setecentas 
vagas para as crianças de 
Guaratinguetá.

Guaratinguetá inaugura 
creche no Alto das 
Almas, investimento 
passa de R$ 1,2 milhão


