
Em Brasília, Isael Domingues busca 
apoio para esporte, educação e saúde
UBS Mantiqueira deve receber investimento de R$ 1 milhão para construção

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2021 N.º 3.809R$ 1,50ANO 27

O Centro de Educação Infantil Messias Mendes em Caraguatatuba; cidade litoranêa passou por de Covid-19 durante a semana
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Caraguá registra surto de Covid-19 em escola infantil
Prefeitura anuncia suspensão aulas até o próximo dia 15; pelo menos seis alunos são contaminados até o final desta semana

Após um surto de casos 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), a Prefeitura de 
Caraguatatuba anunciou 
na manhã de terça-feira (1) 
a suspensão das aulas no 
Centro de Educação Infantil 
Messias Mendes, que fica 
no bairro Ipiranga. Como 
medida de prevenção ao 
contágio da doença, a uni-
dade escolar permanecerá 
fechada por duas semanas.

Divulgado no site oficial 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, o comunicado da 
secretaria de Educação in-
formou que 14 moradores 
que estiveram recentemente 
na escola foram submetidos 
a testes na última semana.  
Apesar de não divulgar se 
os exames foram realizados 
em alunos ou funcionários, 
a administração municipal 
revelou que foram con-
firmados seis infectados 
pelo novo coronavírus. Em 
contrapartida, cinco testa-
ram negativo e outros três 
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aguardam os resultados dos 
exames.

Apesar da suspensão das 
aulas presenciais na unida-
de, que atende crianças de 
0 a 5 anos, os professores 
seguem enviando atividades 
aos alunos pela internet. 

De acordo com a secreta-
ria de Educação, a interdi-
ção da escola, por 14 dias, 
atende aos protocolos de 
segurança recomendados 
pelo Governo do Estado.

A pasta ressaltou que em 
todas as escolas infantis 
e secundárias municipais 
estão sendo realizadas, fre-
quentemente, ações de lim-
peza e desinfecção das salas 
de aula e demais ambientes. 
Além disso, os profissionais 
da Educação fiscalizam o 
cumprimento das medidas 
de distanciamento social 
exigidas pelo Ministério da 
Saúde. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Caraguatatuba a confir-
mação sobre o número de 
alunos e de funcionários 
contaminados no Centro de 
Educação Infantil Messias 

Mendes, mas nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Pandemia – Segundo o 

Em mais uma viagem a 
Brasília, na última semana, 
o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), buscou novos recursos 
para três setores. Além da 
construção da UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) do 
Mantiqueira, a expectativa 
é de prosseguir com obras 
de creches e garantir me-
lhorias no Centro Esportivo 
Zito, em Moreira César.

Ainda no início do mês 
foi confirmado o envio da 
emenda, pelo deputado fe-
deral Tiririca (PL), de R$ 1,5 
milhão para a construção da 
UBS Mantiqueira. Segundo o 
Município, este é o resultado 
da articulação política que o 
chefe do Executivo tem feito 
em Brasília. A unidade será 
de porte dois e terá mais 
de quatrocentos metros 
quadrados construídos, o 
que deve melhorar o fluxo 
de atendimentos médicos 
na região, especialmente 
na UBS Vila São Benedito. 
O planejamento prevê con-
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sultório médico, sala para 
procedimentos com vacina, 
inalação e curativo, além de 
recepção, banheiros e copa.

No último dia 25, Domin-
gues se reuniu com o minis-
tro da Educação, Milton Ri-
beiro, e solicitou a liberação 
do desembolso financeiro 
das medições feitas pelas 
empresas, possibilitando 
a conclusão das obras das 
creches municipais. “Em 
2020, foram realizadas as 
medições, porém, a verba 
referente a este convênio 
federal até hoje não foi 
desembolsada pelo gover-
no, o que está atrasando o 
término da construção das 
creches dos bairros Man-
tiqueira, Centro, Crispim, 
Parque das Palmeiras e Arco 
Íris”, justificou.

A gestão municipal espera 
conquistar o investimento 
necessário para a expan-
são do Centro Esportivo 
Zito, no distrito de Moreira 
César. Há cerca de um mês, 
o Município apresentou ao 
Ministério da Cidadania o 
projeto de ampliação que 
contempla um novo ginásio 
poliesportivo.

Prefeito Isael Domingues durante entrevista no Atos no Rádio, comenta como tem trabalho na Capital Federal para receber recursos

boletim epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura, 
a cidade contabilizava até o 
fim da tarde de quarta-feira 

(2), 15.612 moradores infec-
tados, sendo 381 mortos e 
101 internados, entre eles, 
44 são tratados na UTI (Uni-

dade de Terapia Intensiva) 
e 57 no setor clínico.
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Secretaria de Saúde de Guará 
destaca investimentos e 
estruturas na pandemia
Prestação de contas do primeiro quadrimestre mostra valores 
relacionados ao combate à Covid-19 e fluxo de R$ 33 milhões

Em tempos de apostasia 
da ética e da moral, o prumo 
do respeito se mostra o norte 
inicial para o restabelecimento 
da democracia no país.

Nos últimos tempos, não é 
incomum assistirmos ao bom-
bardeiro pessoal e ataques mo-
rais de todos aqueles que abu-
sam da liberdade de expressão 
para aniquilar o adversário. A 
cultura do cancelamento cada 
vez mais recorrente nas redes 
sociais, também tem sido visível 
em muitos influenciadores e 
veículos de imprensa. 

A polarização partidária as-

sim como a crítica e liberdade de 
expressão sempre foram o ali-
cerce da democracia, entretanto, 
não são princípios absolutos, já 
que não podem ferir a dignidade 
da pessoa humana, inclusive no 
que tange a sua moral. Tais prin-
cípios, aliás, estão presentes em 
todos os países que primam pela 
verdadeira democracia.

Mas no Brasil, mergulhado 
na crise, o que sempre foi teme-
rário se tornou um caos. A cida-
dania cedeu a vez à perseguição 
e ataque pessoal. O respeito foi 
soterrado pela necessidade de 
atacar e discursos de ódio são 
cada vez mais recorrentes até 
pelas pessoas que tem um nível 
de estudo avançado. 

É lamentável que a corja de 
raposas permaneça no comando 
dos Poderes do país e demons-
tram em seus atos claramente 
a defesa de seus interesses 
pessoais. Não discutem ou bus-
cam o melhor para a nação, não 
investigam pelas razões certas, 
mas manifestam em seus discur-
sos o ataque pessoal, visando o 
aniquilamento do outro.

E para a corja que está ins-
talada com toda a sua quadrilha 
há anos, a rivalidade e ataques 
pessoais é melhor do que inves-
tigar verdades, porque o cenário 
de guerra é ideal para manter-se 
no poder.

Quem tem razão, usa argu-
mentos e não ofensas. E não 
nos manifestamos aqui para 
defender A ou B, mas pela ne-
cessidade de trazer a reflexão da 
retomada dos caminhos demo-
cráticos com democracia real.

Seria necessário que cada 
brasileiro se prestasse a assistir 
ao menos um plenário da Câma-
ra de Vereadores, Assembleia 
Legislativa do seu Estado e as 
sessões do Congresso; e com 
isso verificasse a postura de 
cada um dos políticos que estão 
atuando.

No nosso caso, em particular, 
que já estivemos por diversas 
vezes na mira insana de perso-
nalidades política que fizeram 
da tribuna uma trincheira de 
ataques pessoais e caluniosos, 
por despeito e perseguição por 
aquilo que denunciamos, bem 
sabemos o preço da voz. 

E seguimos estarrecidos 
ao saber que muitas dessas 
pessoas, que tem o costume 
de atacar a imprensa e vários 
outros cidadãos da cidade que 
ousaram questionar seu “poder” 
ou “denunciar” suas atitudes, 
ainda permanecem em cargos 

e posições públicas na cidade. 
Voltando o foco para o que 

acontece no Estado e em Bra-
sília, não vemos respeito ou ar-
gumentos, mas ataques pessoais, 
na violação de ética e decoro, 
e isso prejudica a verdade que 
deveria prevalecer. 

O cidadão comum não sabe 
em quem acreditar, vê argu-
mentos e posições políticas, por 
outro lado até mesmo pelo o que 
recebe da imprensa nacional, 
tem motivos para desconfiar. 
E com isso tem no Whatsapp e 
Facebook uma fonte de informa-
ção, quase sempre manipulada 
por militâncias políticas.

Como brasileiro precisamos 
despertar e não ficar adormeci-
dos no berço que não tem mais 
nada de esplêndido, não se trata 
de conclamar a revolta ou incitar 
ainda mais polarização. Estamos 
nos aproximando de novas elei-
ções, e a crise financeira, sanitá-
ria e social tende a alimentar a 
fogueira da disputa eleitoral; o 
eleitor precisa conhecer e avaliar 
a postura do seu candidato. Afi-
nal RESPEITO e DECORO não 
são qualidades e sim obrigação 
do homem, notadamente daque-
les que ocupam função pública, 
independente de sua posição e 
opinião particular. 

Ter cuidado com a fonte 
de informação, afinal a boa 
informação não é aquela que 
agrada os ouvidos, mas a que 
está pautada em fatos reais. 
Devemos com isso filtrar as 
interpretações ideológicas pes-
soais das notícias, buscar mais 
de uma fonte de informação, 
veículos sérios.

Enfim, repetimos aqui que 
não precisamos de heróis parti-
culares, mas de representantes 
sérios que trabalha pelo interesse 
público, candidatos que saibam 
que sua postura como pessoa 
também é avaliada, assim como 
seus antecedentes.

O prumo do respeito
editorialeditorial

"Afinal RESPEITO e DECORO não 
são qualidades e sim obrigação do 

homem, notadamente daqueles 
que ocupam função pública..."

Guará Motor S/A
CNPJ nº 48.547.848/0001-61
Edital de Convocação - AGE

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE no dia 
16/06/2021, às 10h00 em sua sede social à Rua Capitão José Joaquim de 
Castro, 99 - Guaratinguetá - SP a fim de discutirem e deliberarem a seguin-
te ordem do dia: Aprovação do Balanço Financeiro de 2020; Alteração par-
cial do Estatuto; Eleição do Conselho de Administração para o mandato de 
3 (três) anos e Discussão de assuntos do interesse da sociedade. Encon-
tram-se à disposição dos acionistas na sede social os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Guaratinguetá, 28/05/2021.  
Gilbert Soliva.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br
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A secretária de Saúde de Guaratinguetá (ao fundo) apresenta dados sobre o primeiro quadrimeste de 2021

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá voltou à Câma-
ra para prestar contas sobre 
as ações e números do setor 
no primeiro quadrimestre de 
2021. A apresentação, realiza-
da pela secretária Maristela 
Macedo, antes do início das 
sessões da última terça-feira 
(1), destacou o atendimento 
durante a crise causada pela 
pandemia de novo corona-
vírus.

Durante a explicação, foram 
mostrados valores como re-
cursos recebidos, verbas para 
tratamento e prevenção de 
doenças, combate à Covid-19, 
e despesas, que vão de gastos 
diversos (combustível e salá-
rios) a gastos específicos com 
materiais de enfermagem, 
odontologia e medicamentos. 
Quantias de repasses aos hos-
pitais Frei Galvão e Santa Casa 
também foram divulgadas.

De acordo com a equipe de 
Saúde, o saldo anterior ao perí-
odo era de R$23.288.047,92. 
Entre janeiro e abril deste ano, 
a Saúde recebeu um total de 
R$ 33.642.662,23, prove-
nientes de tesouro municipal, 
Ministério da Saúde, Gover-
no do Estado, devoluções e 
rendimentos bancários. As 
despesas giram em torno de 
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R$ 34 milhões.
Após a exibição das plani-

lhas, os vereadores tiraram 
dúvidas sobre os números 
apresentados. Além dos ques-
tionamentos, outros temas da 
pasta foram abordados. Os 
vereadores Fabrício da Aero-
náutica (MDB), Nei Carteiro 
(MDB), Marcelo da Santa Casa 
(PSD) e Rosa Filippo (PSD) 
perguntaram sobre valores 
de devolução, medicamentos, 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e trata-
mentos transtornos mentais e 

comportamentais.
Em relação a estrutura no 

combate à Covid-19, a secre-
taria de Saúde destacou que, 
além do suporte atual, a cidade 
prepara reforço. “Nós temos 
para stand-by leitos com su-
porte respiratório, que vocês 
conhecem como os leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo). Esperamos não 
precisar deles, mas estamos 
terminando essa estrutura 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) para poder abri-
-los em caso de necessidade”, 

contou Maristela.
De acordo com o último bo-

letim da Covid-19, publicado 
pela Prefeitura de Guaratin-
guetá na quinta-feira (3), os 
números das internações, 
incluindo SUS (Sistema Único 
de Saúde), particulares e convê-
nios são 39% (dez internados) 
em enfermaria e 79% (25) em 
UTI. Somente SUS são 52% 
na enfermaria e 89% em UTI. 
Desde o início da pandemia, 
foram registradas 11.608 
contaminações confirmadas 
e 253 óbitos.

Com foco no pós-pandemia, Guará 
inicia obras no Santuário Frei Galvão
Construção lançada no último sábado reforça economia da cidade, que tem 
como projeção o aumento da movimentação com reabertura das atividades

Marcus Soliva participa de evento que marca inicio da construção de nova sede do Santuário Frei Galvão

O Santuário de Frei Galvão 
lançou no último sábado (5), 
em Guaratinguetá, a pedra 
fundamental que marca o 
início da construção e am-
pliação do espaço dedicado 
ao primeiro santo brasileiro 
da Igreja Católica. O evento 
reuniu, além de religiosos, 
autoridades como o prefeito 
Marcus Soliva (PSC) e o vi-
ce-prefeito Régis Yasumura 
(PL). As obras, que incluem o 
Santuário e Parque Laudato 
Sì (espaço de lazer e preser-
vação ambiental), prome-
tem alavancar economia e 
turismo. 

As construções são finan-
ciadas por doações de em-
presas e colaboradores de 
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campanhas do Santuário. O 
terreno possui mais de cem 
mil metros quadrados, com 
cerca de vinte mil metros 
quadrados destinados ao 
reflorestamento. Segundo 
o reitor do local, Frei Diego 
Melo, a primeira fase de obras, 
que inclui terraplenagem, dre-
nagem e plantio das mudas de 
Mata Atlântica, será concluída 
ainda neste ano. A expectativa 
é de que seja realizada uma ce-
lebração no espaço local, com 
a presença do público, no mês 
de outubro, em homenagem 
ao dia de Frei Galvão. Durante 
coletiva de imprensa, Soliva 
destacou que a Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá) se dispõe 
a anexar mais uma área ao 
Parque Laudato Sì, que será 
destinado ao lazer da popula-

ção e visitantes, e que também 
estabelece uma parceria entre 
Prefeitura, Santuário e SOS 
Mata Atlântica. 

Com o turismo em pauta, 
o prefeito anunciou que o 
Aeroporto Edu Chaves será 
leiloado no próximo dia 15 
de julho na Bolsa de Valores 
de São Paulo. 

“São 22 aeroportos no in-
terior de São Paulo, e Guara-
tinguetá está incluída nesse 
leilão. Já existem cinco gran-
des empresas interessadas na 
privatização”, contou Soliva. 

O vice-prefeito Régis Yasu-
mura salientou que o turismo 
religioso representa um im-
pulso na economia, e que a 
gestão vem desde o primeiro 
mandato preparando a re-
cepção turística com ações, 
como a pavimentação dos 

bairros Jardim do Vale 1 e 
2 (região próxima ao Santu-
ário), aeroporto, e o projeto 
do anel viário que irá conec-
tar vários pontos da cidade. 
“Nossa região em especial 
tem uma vocação ao turismo 
religioso, mais de 13 milhões 
de turistas visitam Canção 
Nova, Santuário de Frei Gal-
vão e Santuário Nacional de 
Aparecida. Acredito que dois 
voos regulares partirão daqui 
para Guarulhos todos os dias”, 
projetou. “Vamos receber 
voos de conexão e fretados 
de todo Brasil, e a gente pre-
cisa permanecer esse turista 
aqui em Guaratinguetá. Com 
esse olhar futurista, a rede 
hoteleira vem nos buscando, 
e com isso, a nossa secretaria 
de Planejamento vem traba-
lhando para aprovação de 
projetos de hotéis aqui na 
cidade”, revelou Régis. 

Ambiental – Ao final do 
evento, o plantio de vinte 
mudas de árvores, na área 
do futuro parque, homena-
geou o Dia Mundial do Meio 
Ambiente e outras causas, 
como as vítimas da Covid-19. 
Participaram do ato religioso, 
crianças, um dos diretores da 
SOS Mata Atlântica, Mario 
Mantovani, prefeito Marcus 
Soliva e vice-prefeito Régis 
Yasumura, o secretário de 
Turismo Mário Nunes, o Ma-
rinho, e o secretário do Meio 
Ambiente, Giani Bresolin.

Fotos:  Fabiana Cugolo
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Iguá Saneamento comemora o 
Dia Mundial do Meio Ambiente
Companhia realiza ações de preservação dos biomas e ecossistemas naturais

Da Redação
Piquete

A Iguá Saneamento, que 
atua em sistemas de abas-
tecimento de água e esgota-
mento sanitário de cidades 
de cinco Estados do país, 
comemorou o Dia Mundial 
do Meio Ambiente (05/06) 
intensificando suas ações 
voltadas à preservação am-
biental e ao estímulo para 
um comportamento mais 
sustentável. A data foi criada 
pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 1972, 
com o objetivo de relembrar 
as pessoas da necessidade de 
preservação do meio ambien-
te e do uso responsável dos 
recursos naturais.

O saneamento básico tem 
um papel importante na 
questão ambiental, a come-
çar com a preservação das 
fontes de água na natureza. 
Por conta disso, a Iguá con-
templa, em seu planejamento 
estratégico de sustentabi-
lidade, denominado SERR 
(Segurança hídrica; Eficiência 
na gestão do ciclo da água; 
Responsabilidade na coleta 
e no tratamento de esgoto; 
e Respeito às pessoas), uma 
série de iniciativas que objeti-
vam promover, por exemplo, 
a segurança do abastecimen-
to de água das cidades onde 
atua.

A Iguá tem como diretriz 
a preocupação constante 
com o uso sustentável dos 
recursos hídricos. O que 
vai desde a conservação e 
preservação dos mananciais, 
passando pelo uso crescente 
de energia renovável, redu-
zindo a emissão dos gases 
de efeito estufa, combate às 
perdas e desperdício de água, 
assim como o tratamento dos 
esgotos.

“O Dia Mundial do Meio 
Ambiente é uma oportuni-
dade para refletirmos quanto 
aos impactos negativos da 
ação humana sobre o meio 
ambiente e da necessidade 
urgente de sermos mais 
sustentáveis no nosso coti-
diano. Com o crescimento 
dos problemas ambientais, 
todos os agentes da socieda-
de, como governos, empresas 
e população em geral devem 

atuar para que seus impactos 
sejam diminuídos. Se nada 
for feito, e se não adotarmos 
o consumo consciente dos re-
cursos naturais, como a água, 
colocamos em risco o modo 
como vivemos atualmente, 
comprometendo, inclusive, 
a sobrevivência das futuras 
gerações”, alerta Lia Basilio 
Pereira de Souza, Gerente de 
Sustentabilidade do Grupo 
Iguá.

Ações no Dia do 
Meio Ambiente

Para a Iguá, todo dia é dia 
de cuidar do meio ambiente, 
dessa forma, as operações da 
companhia programaram 
atividades educativas para 
estimular a conscientização 
das pessoas sobre o uso 
sustentável dos recursos 
naturais. “Cada um de nós 
pode fazer a sua parte. No 
nosso dia a dia devemos, por 
exemplo, evitar o desperdício 
de água, dar a destinação 
correta ao lixo que geramos 
e contribuir para a preser-
vação das matas e florestas”, 
acrescenta Paula Violante, 
Diretora de Engenharia do 
Grupo Iguá.

As concessões de Cuiabá 
(MT), Andradina, Palestina, 
Castilho, Mirassol, Piquete, 
Guaratinguetá, Atibaia (SP), 
Paranaguá (PR) e Itapoá 
(SC) promoveram o plantio 
e doação de mudas para 

clientes e colaboradores. A 
ação também ocorreu em 
Suzano (SP), com a SPAT 
Saneamento.

Já em Tubarão (SC), foi 
realizada uma exposição 
resultante de um concurso 
de fotografias de alunos da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) do 
município, feitas com as 
câmeras doadas à institui-
ção pela concessionária. Na 
ocasião, também houve a 
distribuição de mudas.

Sobre a 
Iguá Saneamento

A Iguá é uma companhia 
de saneamento, controla-
da pela IG4 Capital, que 
atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por 
intermédio de concessões 
e de parcerias público-pri-
vadas. Uma das principais 
operadoras privadas do se-
tor no país, atualmente está 
presente em 37 municípios 
de cinco estados brasileiros – 
Alagoas, Mato Grosso, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná 
– por meio de 18 operações 
que beneficiam cerca de 6 
milhões de pessoas. Chega 
ao Rio de Janeiro no segundo 

semestre de 2021, amplian-
do seu escopo de atuação 
com a distribuição de água 
e esgotamento sanitário 
para mais de um milhão de 
fluminenses. A Iguá possui 
quatro pilares essenciais 
que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo 
o planejamento estratégico 
SERR – Segurança hídrica; 
Eficiência na produção e 
distribuição de água; Respon-
sabilidade na coleta e trata-
mento de esgoto; e Respeito 
às pessoas. Em 2020, a Iguá 
aderiu à Rede Brasil do Pacto 
Global (iniciativa das Nações 
Unidas), adotando e promo-
vendo, em suas práticas de 
negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. A com-
panhia foi eleita, em 2020, 
pelo quarto ano consecutivo, 
uma ótima empresa para se 
trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). 
Atualmente, emprega cerca 
de 1,5 mil pessoas. O nome 
Iguá é uma referência direta 
ao universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água. www.igua.com.br.

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina 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. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2348 – Lucas Fellipe santos silva e Ana Livia Godoi da 
Silva. Ele, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido no dia 22 de junho e 1999, residente e domiciliado 
na Avenida Padroeira do Brasil,527, Aroeira, Aparecida/
SP, filho de Cristiano Dias da Silva e Maria Aparecida dos 
Santos Silva. Ela, nacionalidade brasileira, empresária, 
solteira, nascida no dia 02 de janeiro de 1999, residente 
e domiciliada na Rua Mario Guedes, 129, Jardim Paraíba, 
Aparecida/SP, filha de Marcelo Mendes da Silva e Andréia 
Aparecida Mendes da Silva.
2347 – Isaias Wilson Moreira Barros e Vitória 
Elisa Rachel Creder. Ele, nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido no dia 26 de junho de 
1997, residente e domiciliado na Rua Dr. Júlio Prestes, 
452, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Wanderson César 
da Fonseca Barros e Bebiana de Cassia Moreira Barros. 
Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
no dia 23 de julho de 1996, residente e domiciliada Rua 
Dr. Júlio Prestes, 452, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha 
Cláudio Oliveira Prestes e Débora Conceição Neves 
Rachel Creder.
2346- Pamela Drieli Conceição dos Santos e Jeane 
Priscila de Paula. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida no dia 08 de dezembro de 14995, 
residente e domiciliada na Rua Jorge Ramos Nogueira, 
23, São Sebastião, Aparecida/SP, filha de Vanderlei de 
Jesus dos Santos e Marcia aparecida Elias dos Santos. 
Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
no dia 07 de janeiro de 1991, residente e domiciliado 
Jorge Ramos Nogueira, 23, São Sebastião, Aparecida/SP, 
filha de Luiz Cesar de Paula e Sueli Aparecida Querino 
de Paula.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 09/2021 – Proc. nº. 93/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
PRESENCIAL n°. 09/2021, cujo objeto é a Registro de preços para contratação de 
empresa especializada em manutenção, reparo, conservação e reconstituição de 
pavimentação asfáltica, a ser realizada em diversas vias da municipalidade, com 
fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
Considerando os recursos administrativos contra a decisão do Pregoeiro Oficial e comissão 
no Pregão Presencial acima referido, diante dos pareceres Jurídicos n° 492/21, nº 494/21 
e nº 496/21 exarados pela Secretaria de Negócios Jurídicos e juntados aos autos, o 
Pregoeiro juntamento com a CPL e o apoio técnico decidem:
- INABILITAR a empresa LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, por não 
cumprimento do que dispões a Cláusula nº 10.1.3.1. do Pregão Presencial nº 09/2021.
- CLASSIFICAR a proposta da empresa ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA.
Com a classificação da proposta da empresa ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA, o Pregoeiro juntamente com a Comissão de Licitação e apoio técnico 
decidem remarcar uma nova sessão retomando a partir da fase de lances para as 
empresas ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, JB DO 
NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP e TITANIO SOLUCOES LTDA.
Fica marcado para o dia 15 de junho de 2021 ás 09:30 horas a retomada da sessão 
pública a partir da fase de lances.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
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, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA 
– CIEE, torna pública a realização de Processo Seletivo por analise de Currículos para 
formação de cadastro reserva para estágio em conformidade com a Lei nº 11788/08 e 
Leis Municipais nº 3794/2018 e nº3907/2021. As inscrições ocorrerão de 31 de maio a 
14 de junho de 2021 através do site www.ciee.org.br

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 PROC. Nº 74/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para 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, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando 
deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME
CNPJ Nº: 21.418.672/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 03
VALOR TOTAL: R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº07– Contrato de Locação nº 158/2014
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
LOCADOR: MARIA APARECIDA SILVA CAVALCA
CPF Nº: 625.156.678-72
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do Contrato n° 158/14, referente 
a locação do imóvel situado na Av. Godoy Netto, n° 480, Olaria, Lorena/SP, CEP 
12607-060, onde encontra-se instalada a sede da Secretaria Municipal de Assistência 
de Desenvolvimento Social, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10/06/2021, 
conforme estabelecido no art. 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica aplicado o reajuste de 6,57% (seis inteiros e cinquenta e 
sete centésimos por cento) ao valor do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do presente ajuste é de R$ 26.517,72 (vinte e seis 
mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), sendo certo que este valor 
será pago em 12 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 2.209,81 (dois mil, 
duzentos e nove reais e oitenta e um centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 126/2021 - PP Nº 14/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão Presencial 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 de materiais para sinalização viária, tintas, solventes, placas de sinalização, 
fitas de aço e outros, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza 
a contratação da empresa vencedora, com a emissão da respectiva Ata de Registro de 
Preços, conforme abaixo :
EMPRESA: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
CNPJ: 29.984.055/0001-65
VENCEDORA DOS ITENS: 15,16,21,22
Valor Total: R$ 11.950,00 (onze mil, novecentos e cinquenta reais)
EMPRESA: BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI ME
CNPJ: 13.613.025/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 13,14,17,18,19,20
Valor Total: R$ 120.630,00 (cento e vinte mil, seiscentos e trinta reais)
EMPRESA: MARJ TINTAS LTDA
CNPJ: 27.266.913/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,5,6,7,8,9,10
Valor Total: R$ 68.399,60 (sessenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta 
centavos)
EMPRESA: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP (TINTAS PARA SINALIZAÇÃO)
CNPJ: 14.191.875/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,11,12
Valor Total: R$ 61.105,50 (sessenta e um mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: TINPAVI COMÈRCIO DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 17.592.525/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 23,24
Valor Total: R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 33/2020 PROC. Nº 577/2020

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 33/2020, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de pavimentação com bloco de concreto sextavado em ruas do loteamento Vila Rica: 
Rua Israel, Rua Egito, Rua França, parte da Rua Alemanha e parte da Rua Dinamarca. 
Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 10 de junho de 2021 às 
09h30min teve o seguinte resultado:
CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELI – EPP - R$ 
352.106,28 – 1º lugar/Vencedora
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
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, das 09h00min às 17h00min.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, colaboradores e clientes da Águas Piquete recebem a doação de mudas para plantio

Câmara Municipal de Piquete 
Estado de São Paulo 

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 –Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiquete.sp.gov.br 
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EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato n. 006/2021. Processo Administrativo nº 009/2021. Carta Convite nº 001/2021. 
ESPÉCIE: Prestação de Serviços. CONTRATANTES: Câmara Municipal de Piquete e LDM 
ATACADISTA DE MERCADORIAS EIRELI – ME - CNPJ: 28.471.542/0001-61. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CESTAS BÁSICAS AOS SERVIDORES DA 
CÂMARA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações e 
condições constantes do termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 23, II, “a” da 
Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 44.812,80 (quarenta e quatro mil 
oitocentos e doze reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01.031.7005.2258 no elemento de despesa 3.3.90.32.99. DATA DE ASSINATURA: 
08/06/2021. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, José Luiz de Faria Júnior, Presidente de 
Câmara Municipal de Piquete, pela Contratada, Edylson Flavio Antunes Cavalca, 
Representante Legal. 

  



9 DE JUNHO DE 20214

Operação conjunta em Lorena flagra festas 
clandestinas e inibe aglomerações em bairros
Trabalho, que tenta barrar realização de eventos que facilitam avanço do novo coronavírus, conta 
com parceria entre Guarda Municipal, Polícia Militar, delegacias de Guará e Vigilância Sanitária

Uma operação realizada 
na noite de sábado (5) e ma-
drugada de domingo (6) pela 
secretaria de Segurança Pú-
blica de Lorena, com atuação 
da Guarda Civil Municipal, 
da Vigilância Sanitária, Po-
lícia Militar, apoio da Dise 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes) e da DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais), ambas de Guaratin-
guetá, cumpriram decretos 
para coibir aglomerações e 
festas clandestinas durante a 
pandemia de Covid-19. 

Foram realizadas rondas em 
vários bairros da cidade, como 
Cecap Alta e Cecap Baixa, Vila 
Hepacaré, Cidade Industrial, 
Parque Mondesir, Vila Passos, 
Bairro da Cruz, Centro, Parque 
das Rodovias e Jardim Novo 
Horizonte. 

A operação abordou bares, 
restaurantes, depósitos de 
bebidas, festas clandestinas 
e até Praças, com a dispersão 
dos frequentadores, esta-
belecimentos e residências 
advertidos e multados pela 
Vigilância Sanitária. 

Uma festa clandestina foi 
flagrada em uma chácara no 
bairro Novo Horizonte, com 
aproximadamente 250 pes-
soas que foram todas disper-
sadas. A responsável do local 
foi multada e conduzida até 
o Plantão Policial de Lorena. 
Ela responderá por crimes 
contra a Saúde Pública. “Toda 
operação ocorreu com muita 
tranquilidade, respeito, zelo e 
cautela, tanto dos operacionais 
que realizaram esta fisca-
lização quanto aos lugares 
visitados”, destacou nota da 
secretaria. 

A pasta frisou que o objeto 
maior das operações é cons-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

cientizar a população sobre a 
atual situação e cuidados em 
meio à pandemia e avanço do 
novo coronavírus “... dos riscos 
reais e fatais que eles poderão 
adquirir com essas aglomera-
ções indevidas, inclusive de 
transmitir futuramente a um 
ente querido esse vírus tão 
devastador”. 

O texto destaca que as 
operações preventivas e os-
tensivas serão ainda mais 
frequentes pelos bairros e es-
tabelecimentos comerciais de 

Lorena. O município tem sido 
palco de reclamações quanto 
a aglomeração clandestina 
nos últimos meses. De acordo 
com boletim divulgado neste 
domingo (6), Lorena já regis-
trou 5.922 casos confirmados, 
181 óbitos e 81 pacientes em 
tratamentos (76 hospitalares 
e 11 domiciliares).

O índice de ocupação de 
leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) é de 
96% na Santa Casa e 125% no 
hospital da Unimed.

Fotos:  Reprodução SSPL

Viaturas reunidas para operação que fechou o cerco contra eventos que geram aglomeração em Lorena

Cachoeira 
anuncia 
neuropediatria 
para rede 
municipal

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista anunciou nesta 
quinta-feira (27) que o AME 
(Ambulatório Médico de 
Especialidades) está ofere-
cendo atendimento gratuito 
de neuropediatria. O intuito 
é dar continuidade à pro-
posta da administração em 
oferecer um atendimento 
humanizado e especializado.

A especialidade tem o 
objetivo de acompanhar 
o desenvolvimento neuro-
lógico infantil a partir da 
análise do sistema nervoso. 
Segundo o site oficial do 
Ministério da Saúde, “... o 
Serviço de Neurocirurgia 
Pediátrica se propõe avaliar 
e acompanhar pacientes 
pediátricos e adolescentes 
com objetivo de tratamento 
cirúrgico, realizado no Ins-
tituto Fernandes Figueira, 
e acompanhamento clínico 
de patologias como hidro-
cefalias, tumores cerebrais 
da infância e malformações 
crânio-faciais. O campo atua 
a partir dos anos iniciais do 
desenvolvimento infantil, 
desde o período neonatal; 
possibilitando atenção es-
pecial em casos de epilepsia, 
paralisia cerebral, entre 
outras anomalias.

Para os moradores que 
precisam realizar a consulta 
com a Drª Lohanna Duque 
(médica especializada na 
neuropediatria), o atendi-
mento é realizado no AME, 
e o agendamento feito pelas 
UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde) do município.


