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Com nascente recuperada, Parque do 
Taboão retoma atendimento ao público
Espaço conta com o plantio de vinte mil mudas e manutenção contra pragas; investimento de R$ 560 mil

Acesso à área de nascente, que recebeu recuperação em sistema desenvolvido por projeto em Lorena; Parque está reaberto para visitas

Fotos: Thamiris Silva

Em processo de recupera-
ção da margem da nascente 
modelo, Ipê, com o CBHPS 
(Comitê das Bacias Hidrográ-
ficas do Rio Paraíba do Sul) 
por meio do Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hídri-
cos), o Parque do Taboão 
voltou a abrir as portas para 
a população. O espaço é foco 
de ações que incluíram Lore-
na no Programa Município 
Verdeazul.

O trabalho, iniciado em 
julho de 2019, tem duração 
prevista de quarenta meses e 
já está na fase de manuten-
ção das vinte mil mudas de 
espécies nativas plantadas.

O investimento total de 
R$559.868,08 será pago por 
meio de parcelas avaliadas 
pelo andamento do projeto. 
Todo o processo é feito por 
meio dos documentos envia-
dos para o fundo estadual 
para avaliação dos gastos e 
aprovação do trabalho.

O secretário do Meio Am-
biente, Radamés Corrêa, 
destacou que a área estava 
abandonada há décadas. “O 
histórico daqui da área é de 
fazendas que foram desapro-
priadas para a construção 
aqui da barragem, então se 
tornou tudo pasto. Essa bar-
ragem foi desenvolvida por 
volta do ano de 1965 para 

Thamiris Silva
Lorena 

amenizar as enchentes que 
aconteciam no município, e 
até o ano de 2007 essa área 
estava abandonada”, contou, 
sobre a necessidade do servi-
ço realizado.

Com o Programa Município 
Verdeazul, além do reconhe-
cimento aos profissionais e 
ao município, a Prefeitura 
garantiu o apoio para a pro-
teção do solo, aumentando 
a qualidade da água, a me-
lhoria na biodiversidade e 
qualidade do ar.

O programa, que tem o 
intuito de medir e apoiar 
a eficiência da gestão am-
biental, foi criado em 2007 
oferecendo o Certificado Mu-
nicípio VerdeAzul às cidades 
que comprovem propostas de 
investimento na recuperação 
ambiental. 

Sobre a obra de recupera-
ção da margem da nascente, 
a Secretaria destacou que 
são dois tipos de processos 
realizados: o de plantio total 
e o de enriquecimento na 
área. O trabalho é realizado 
por quatro funcionários da 
Prefeitura, com o auxílio da 
empresa Ecovale, que exerce 
as funções de limpeza do 
terreno, demarcação, adu-
bação, calagem (preparo do 
solo para o cultivo agrícola) 
e depois o plantio. “Eles 
abrem os berços (covas para 
plantio), colocam o hidrogel 
e plantam. Estamos na etapa 
de manutenção, devido à es-

pécie barquearia (planta), in-
vasora e exótica. Ela compete 
com as mudas, então precisa 
ser controlada para que as 
mudas não sejam mortas”, 
explicou o secretário.

Parque – Fechado desde 

o início da pandemia de Co-
vid-19, em março de 2020, 
o Parque do Taboão retoma 
o atendimento à população 
neste final de semana. Os 
interessados em conhecer o 
parque podem ir ao local de 

terça-feira a domingo das 8h 
às 16h. “Nós ainda continua-
mos oferecendo mudas para o 
plantio nas calçadas de forma 
gratuita. As pessoas que dese-
jam as mudas podem procurar 
a secretaria e realizar a solicita-

ção”, informou Radamés.
Outras informações sobre o 

local e os serviços oferecidos 
podem ser acessados pela rede 
social oficial do parque, no link 
instagram.com/secmeioam-
bientelorena. 

Programa SP Acolhe cria auxílio de R$ 300 a 
famílias que perderam parentes na pandemia
Ação foca registrados no CadÚnico, com aporte superior a R$ 20 milhões e deve atender 11.026 famílias

O governo do Estado de São 
Paulo lançou na última ter-
ça-feira, dia 29, o programa 
SP Acolhe, que promete um 
auxílio mensal de R$300 a 
famílias carentes que perde-
ram um integrante familiar 
por causa da Covid-19. A ação 
deve oferecer mais de 11 mil 
bolsas em todo estado. 

O benefício será pago às 
famílias inscritas no CadÚnico 
que possuem renda mensal 
de até três salários mínimos 
(R$ 3,3 mil) e tenham perdi-
do algum familiar (cônjuge, 
mãe, pai, avô, avó, filho ou 
filha e outros parentes) para 
a Covid-19. O programa vai 
considerar todas as estruturas 
familiares, com exceção de 
composição unifamiliar (uma 
única pessoa).

Além disso, os interessados 

Da Redação
RMVale

devem fazer uma consulta in-
formando o número NIS (Nú-
mero de Identificação Social) 
no site bolsadopovo.sp.gov.br. 
De acordo com Prefeitura, o 
primeiro pagamento será 
efetuado no próximo dia 20 e 
o último no mês de dezembro, 
totalizando R$ 1,8 mil. Segun-
do o Estado, o programa deve 
beneficiar 11.026 famílias e 
terá um investimento de R$ 
20 milhões.

Programas sociais – O SP 
Acolhe é o segundo benefí-
cio lançado pelo governo do 
Estado neste mês. No último 
dia 17, o governo tucano 
lançou o programa Vale Gás. 
Na RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), as cidades de 
Caçapava, Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Gua-
ratinguetá, Lorena, São José 
dos Campos, São Sebastião, 
Tremembé, Bananal e Ubatu-
ba foram contempladas.

De acordo com o projeto, 
as famílias inscritas no Ca-
dÚnico, sem Bolsa Família, e 
com renda mensal per capita 
de até R$ 17, terão acesso a 
três parcelas bimestrais do 
benefício, no valor de R$ 100 
cada, a serem pagas entre os 
meses de julho e dezembro de 
2021. A previsão para o paga-
mento da primeira parcela do 
benefício é 20 de julho.

Para saber se poderá ser 
inserido no programa, o cida-
dão deve entrar no site oficial 
do Vale Gás (valegas.sp.gov.
br) e consultar a elegibilidade 
ao benefício. O site já está 
disponível e basta digitar o 
número do NIS (Número de 
Inscrição Social) para ter 
acesso às informações.

Fotos: Reprodução GESP

Apresentação do programa SP Acolhe, no Palácio dos Bandeirantes; ação para amenizar impactos da Covid



8 DE JULHO DE 20212

Ônibus da empresa Viva Pinda, que dá condição para pacinetes do município

Política a conta-gotas...
Tô fora!!!

A renúncia de Paulo Scamilla do 
cargo de vice-prefeito de Cruzeiro 
agitou o mercado político esta sema-
na, e fomentou a especulação sobre 
as eventuais motivações. A primeira 
onda de boatos pós divulgação seria 
pela intenção do prefeito Thales 
Gabriel em deixar o comando da 
cidade em ‘suas mãos’, para ser 
deputado estadual; num segundo 
momento, uma estratégia de romper 
agora, para ‘estar livre’ de qualquer 
‘ônus’ na temporada de 2024. Quem 
viver, verá...

No fio da navalha
Mal os eleitores de Cruzeiro 

absorveram a renúncia de Scamilla 
ao cargo de vice-prefeito, surgiram 
rumores ‘velados’ que presidente 
da Câmara, Jorge Currila – agora o 
vice, andou recebendo mensagens 
cifradas, indagando a possibilidade 
dele assumir a Prefeitura, numa 
eventual ‘impossibilidade’ de Tha-
les Gabriel em continuar no cargo, 
talvez por uma candidatura precoce, 
uma dificuldade jurídica ou até uma 
cassação...

Encolhendo
Em semana decisiva em Cruzei-

ro, notícias de bastidores dão conta 
que o ex-vereador Paulo Vieira foi 
convidado a deixar a liderança re-
gional do PL; falaram que o controle 
da sigla agora está com Luiz Edu-
ardo, de São José do Barreiro, que 
atua como assessor na Assembleia 
Legislativa do Estado.

Caiu a ficha!!!
Comenta-se em Cruzeiro que 

agora caiu a ficha do secretário Zé 
Rogério, que para sobreviver na 
política, vai precisar de mandato. 
Como 'não tem bala na agulha' para 
disputar para prefeito, segundo a 
patuleia, vai tentar seu retorno à 
Câmara – assim mesmo, terá de 
combinar com os eleitores. Talvez 
isso explique a quantidade de comis-
sionados que indicou na Prefeitura...

Tabuleiro de xadrez
Há quem aposte em Pindamo-

nhangaba que ‘a trinca’ de oposição 
ao prefeito Isael Domingues na 
Câmara estaria praticamente redu-
zida à uma dupla – parece que um 
deles teria se rendido novamente 
aos favores da administração; e 
pelo andar da carruagem, disseram 
ainda que, em breve, a dupla deve 
dissolver e, quem sobrar, ou seja, 
o homem que esconde ‘molho de 
macarrão’ na barba, vai seguir em 
‘carreira solo’. A propósito, como 
andam as conversas entre o gabinete 
e a presidência daquela mega Coo-
perativa, intermediada por um dos 
vereadores para a construção de um 
grande empreendimento da cidade? 
Quem lê, que entenda...

Reciclado...
Quem diria que o ex-vereador 

Ronaldo Pipas, de opositor con-
tumaz da administração Isael Do-
mingues na legislatura passada, se 
tornaria um ‘quase comissionado’ 
da Prefeitura de Pinda! Disseram 
que após ser barrado nas urnas da 
eleição passada e cair no esque-
cimento da patuleia, a única mão 
estendida foi justamente do prefeito 
que ele tanto criticou...

Parece, mas não é...
A especulação política de Gua-

rá atribui à campanha velada as 
constantes aparições de Dani Dias 
e Régis Yasumura – ‘colados’ ao 
prefeito Marcus Soliva – em todos e 
quaisquer eventos da cidade, mas os 
governistas contestam, justificando 
como mera coincidência. Por outro 
lado, no circuito Câmara-Prefeitura 
e ‘afins’, o diagnóstico é de ciúmes 
e sentimento de invasão de área. 

Antonio Mineiro

70 anos de tradição
A família Malerba movimen-

tou a manhã da última 
quinta-feira com a ce-
lebração dos 70 anos 
do Posto Malerba em 
Lorena. Amigos tradi-
cionais, clientes, auto-
ridades, colaboradores 
e vários ex-funcionários 
que conquistaram suas 
aposentadorias escre-
vendo a história da em-
presa participaram de 
um café da manhã nas 
dependências do Posto. 
O encontro também re-
cordou Abílio Malerba, 
patriarca da família e 
idealizador do negócio, 
que se transformou em 
um dos pontos mais 
bem frequentados e politizados 
da região, que cruza gerações no 
cotidiano do Vale. 

O empresário Jorge Malerba em um 
dos momentos da comemoração, posa 
para foto junto a imagem do pai, Abílio 
Malerba, com o prefeito Sylvio Ballerini 
e o amigo Antonio Carlos

Perguntem ‘àquele’ que conseguiu 
o cargo mas não ganhou acesso às 
principais conversas do Palácio e, 
se der moleza, é atropelado pela 
oposição!!!

Jogo duplo
Circula entre os bem informados 

de Guaratinguetá que a escolha do 
próximo presidente da Câmara, 
dependendo do resultado da eleição 
para deputado na cidade, correrá o 
risco de ser a mais acirrada da his-
tória, principalmente se Régis Ya-
sumura for eleito para Assembleia 
Legislativa. Há quem garanta que 
a 'aposta velada' de pelo menos três 
vereadores que postulam a sucessão 
de Arilson é motivada pelo fato da 
dupla importância: ser presidente 
no segundo biênio e poder substituir 
Marcus Soliva na Prefeitura, como 
'vice-prefeito' de plantão...

O 'bonde do Mineiro'
Esta semana o o prefeito Antonio 

Mineiro acabou provocando uma 
'aglomeração administrativa' no 
bairro rural de São Miguel – cerca de 

38 km do centro 
de Cachoeira. 
Acompanhado 
por vários vere-
adores, secretá-
rios e colabora-
dores, Mineiro 
foi entregar uma 
ambulância to-
talmente equi-

pada para uso exclusido do bairro, 
e também promover um encontro de 
sua equipe de governo com os mora-
dores para alinhar um planejamento 
de serviços da Prefeitura no local.

Segundo tempo
E por falar em presidência, 

a próxima sessão de Câmara de 
Lorena deverá ser de ‘temperatura 
máxima’, porque como de praxe, 
neste período os vereadores sempre 
antecedem a eleição do futuro pre-
sidente. Ao que tudo indica, Fábio 
Longuinho deverá ser homologado 
para continuar no comando da Casa 
de Leis por mais um biênio, já que 
as mudanças no regimento e na Lei 

Orgânica do Município – permitin-
do a reeleição – foram aprovadas 
por unanimidade de votos.

Até aos 45 do 2º tempo...
Mesmo com todas as possibili-

dades de Fábio Longuinho conti-
nuar na presidência da Câmara de 
Lorena, até o final de 2024, o pes-
soal da Praça afirma que a ‘minoria 
insatisfeita’ tentou articular entre 
alguns gabinetes da Casa a tenta-
tiva de mudar as ‘regras do jogo’, 
digo, da reeleição já acertada com 
os vereadores. Disseram que ‘um 
deles’ – o que conspira pelo lado de 
fora do plenário – chegou prometer 
até o que não tinha. Perguntem ao 
'homem da cabeça grande'!!!

 
Passando a régua...

Após uma semana intensa de via-
gens, reuniões estressantes, acertos 
e desacertos na conexão Governo 
do Estado e Santa Casa de Lorena, 
o prefeito Sylvio Ballerini fechou 
a sexta-feira com boas notícias. 
Início da pavimentação do acesso 
à Comil – que deverá receber duas 
novas indústrias com expectativas 
de mais de 200 postos de empre-
gos – a expansão da Apolo, com 
acréscimo de mais 150 contratações. 
Para próxima semana, Sylvinho está 
agendando com Doria para definir 
valores e início de atendimento re-
gional das especialidades de saúde 
que vêm para cidade. 

Perguntar não ofende
Procede que um dos candidatos 

que disputou contra Isael Domin-
gues nas últimas eleições em Pinda 
está tentando conquistar seu apoio 
para 2024?

O que muitos querem...
...saber em Guará: Com o pro-

penso retorno de Marcelo Coutinho  
– o Celão ao exercício da vereança 
após o recesso, com quem ele deverá 
ajustar contas primeiro? Com o ho-
mem que senta no centro da mesa ou 
com aquele que tem acento marcado 
a direita de quem entra no plenário? 
Ou será com quem puxa o cordão da 
bancada feminina???

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco na melhoria do aten-
dimento à população, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba realizou, no 
dia 30, um pregão para determi-
nar a empresa responsável pelo 
transporte da saúde. 

Segundo o Município, o fre-
tamento contínuo garantirá ex-
pansão na oferta de vagas e no 
oferecimento de serviço em vans 
com acessório de dispositivo de 
poltrona móvel, com o mínimo de 
três acomodações para pacientes 
com necessidades especiais. A 
expectativa é que a demanda seja 
suprida com 250 vagas diárias 
com o atendimento da nova em-
presa. O serviço é indicado para 
pacientes que precisam se loco-
mover para consultas, exames e 
procedimentos médicos fora de 
Pindamonhangaba.

“Teremos dez vans com 15 
lugares e outros 15 veículos com 
porta-malas amplos para acomo-

dação de cadeiras de rodas, todos 
com ar condicionado e veículos 
novos com no máximo dois anos de 
uso. São veículos com a mais alta 
tecnologia do mercado para aten-
der com humanização e segurança 
os nossos pacientes”, destacou o 
gerente, Efraim Domingos.

A medida deve extinguir as quei-
xas dos moradores que encontram 
dificuldades de mobilidade no 
embarque e desembarque dos 
veículos. O gestor do atendimento, 
Lucas Ouverney, ressaltou que o 
acesso do paciente com deficiência 
é mais trabalhoso, o que requer 
apoio do acompanhante. “Temos 
pacientes que não conseguem do-
brar o joelho, e agora com o novo 
dispositivo tudo ficará melhor e 
mais fácil”, finalizou.

A expectativa é de que o trans-
porte da saúde, com novos veículos, 
possa garantir que os 15 lugares 
sejam ocupados integralmente 
por pacientes e acompanhantes. 
Atualmente, os veículos adaptados 
levam três pacientes com cadeiras 
de rodas e cinco acompanhantes.

Com pregão, Pinda 
pretende intensificar 
atendimento para o 
transporte da saúde
Processo deve determinar empresa 
especializada para realizar o serviço, 
com promessa de 250 vagas diárias
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Transportadora de GLP 
Contrata: motorista de veículo pesado

Requisitos:
Possuir CNH E
Possuir curso MOPP (válido)
Residir em Guaratinguetá-SP
Experiência no mínimo 6 meses com carretas

Interessados enviar currículos em formato PDF para o 
e-mail: curriculum@ttglog.com.br com a descrição: Motorista 
Guaratinguetá/SP no campo do assunto.

Meios de pagamentos digitais facilitam dia a dia dos clientes
Com avanço das plataformas bancárias, Águas Piquete adota o PIX nas faturas Da Redação

Piquete

Em decorrência da pande-
mia, muitas empresas tive-
ram de se adaptar para con-
tinuar proporcionando um 
atendimento com segurança 
e praticidade para os seus 
clientes. E uma das formas 
de manter o distanciamento e 

também de evitar o contágio 
pelo coronavírus, é através 
do uso das novas plataformas 
digitais de pagamento, que 
possibilitam os clientes ter 
acesso aos serviços online 
sem precisar sair de casa.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, concessionária res-
ponsável pelo abastecimento 
de água no município, há 

11 anos vem aprimorando 
sua prestação de serviços 
com novas tecnologias que 
otimizam o atendimento aos 
seus clientes, e que agora 
conta com a opção de paga-
mento pelo PIX das faturas, 
adotando o novo sistema 
nos boletos, que passam 

a contar com um QR Code 
e um link que redireciona 
o cliente para uma tela de 
pagamento.

“Estamos sempre buscan-
do novas tecnologias para 
aprimorar nossos serviços 
de atendimento e trazer mais 
comodidade e facilidades para 
a vida dos nossos clientes.  
Além de ser um meio seguro, 
que dificulta as fraudes, o 
PIX traz mais agilidade no 
pagamento das faturas, pois a 
transação é confirmada rapi-
damente, o que pode evitar a 
interrupção do fornecimento 
de água por inadimplência ou 
agilizar a reativação do servi-

ço”, explica Sérgio Bovo, diretor 
operacional da Águas Piquete.

O PIX, criado pelo Banco 
Central, pode ser usado por 
qualquer pessoa que tenha 
uma conta bancária ou car-
teira digital e um celular ou 
computador com acesso à 
internet. Para utilizar esta 
nova forma de pagamento, 
basta fazer a leitura do QR 
Code com o aplicativo do 
banco. Os dados dos usuários 
são protegidos e mantidos 
em sigilo, de modo que o PIX 
pode ser usado com tranqui-
lidade e segurança.

Uma das principais vanta-
gens do PIX é a disponibili-

dade de realizar operações 
financeiras 24 horas por dia, 
ao longo de toda a semana, 
inclusive nos sábados, domin-
gos e feriados, facilitando o 
dia a dia dos clientes.

Os clientes da Águas Pi-
quete, através do aplicativo 
online Digi Iguá, também po-
dem realizar o pagamento de 
contas, a emissão da segunda 
via, consulta de débitos, 
visualização do histórico de 
pagamentos e muito mais. 
Em casos de dúvidas ou mais 
informações os clientes po-
dem entrar em contato pelo 
0800 202 0120 ou Whatsa-
pp 17-99641-3259.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 035/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Canalização de 
Córrego no Bairro Bom Jesus no município, com o fornecimento de material e 
mão de obra, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. 
A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 27/07/2021 
no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma 
data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. 
O EDITAL na íntegra está à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 07 de julho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva-
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05 - Contrato 203/19 – TP 15/19 – Processo Licit 555/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 203/19, decorrente do Processo Licit n° 555/19, TP n° 15/19, 
firmado em 09/12/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 09/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à dotação orçamentaria referente 
ao contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 19/2021 PROC. Nº 206/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para prestação 
de serviços de limpeza, manutenção e transporte de cascalhos nas vias públicas e estradas 
rurais do município e serviços de trator esteira, a realizar-se às 09h30min do dia 22 de 
julho de 2021, 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.

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 

 

 

 

Mesa 2021/2022 

José Luiz de Faria Júnior 
(Presidente) 

 
Wesley Douglas Leal 
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Câmara Municipal de Piquete/Aviso de Licitação /Licitação na Modalidade Carta Convite 
nº 02/2021. A Câmara Municipal de Piquete, Estado de São Paulo, torna público que 
receberá os envelopes contento documentos e propostas, na modalidade Carta Convite 
do tipo menor preço global, até às 14:30 horas do dia 19/07/2021 para a contratação de 
pessoa jurídica para a aquisição de serviços de confecção e montagem de 
móveis planejados sob medida, com fornecimento de materiais e mão de obra 
especializada, para serem instalados nos ambientes internos da Câmara Municipal de 
Vereadores de Piquete - SP, conforme descrição detalhada em conformidade com o 
Termo de Referência do edital – Anexo I e demais Anexos. A abertura dos envelopes 
será no mesmo dia a partir das 15.00h nas dependências da Câmara Municipal. As 
informações sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPL, na Rua do 
Piquete, nº 140, Centro, CEP: 12.620.000, no horário das 11.30h às 18:00h, pelo e-mail 
licitacao@camarapiquete.sp.gov.br ou ainda pelo sítio eletrônico 
www.camarapiquete.sp.gov.br.  A licitação será regida pela Lei Federal nº 8666/93 e 
suas alterações posteriores, Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
Código Civil Brasileiro; Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações; bem como por leis 
especificas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições fixadas neste 
edital. Piquete, 08 de Julho de 2021. José Luiz de Faria Júnior – Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 

 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Tel: (12) 3185-3000 

CEP 12.607-020 – Lorena – São Paulo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, 
vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante 
procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: RHAISSA SANTOS PEREIRA BARBOSA RG: 257006825; PAULA 
PERPETUO ASSAD SILVEIRA RG: 121305783; DOUGLAS DIEGO DARIO DIAS RG: 425148981; PEDRO DAVID FORMA DE 
SOUZA RG: 120912001. 
 
 

Lorena, 07 de julho de 2021. 
 
 

Sylvio Ballerini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE DESISTÊNCIA 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2018, vem por meio deste HOMOLOGAR as desistências dos candidatos relacionados, são eles: CARINE 
DE FATIMA SOUZA REZENDE RG: 18.656.638; SALVATORE LA PIRA NETO RG: 33945507X; IANA 
SANTIAGO GUIMARAES RG: 222651614; ALBA REGINA DO AMARAL SILVA VELASCO RG: 072553654-, em 
razão do não cumprimento do prazo estipulado para a posse. 
  

Lorena, 07 de JULHO de 2021. 
 
 

Sylvio Ballerini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE DESISTÊNCIA 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2016, vem por meio deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, são eles: PRISCILA 
SANTOS SILVA RG: 491903881; AUGUSTO ROSA ESTEVES RG: 435365009, em razão do não cumprimento do 
prazo estipulado para a posse 

Lorena, 07 de JULHO de 2021. 
 
 

Sylvio Ballerini 
Prefeito Municipal 

CDHU oferece negociação de 
dívidas para inadimplentes

Durante visita a Guaratin-
guetá, na última segunda-
-feira (21), o presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), anuncia a 
verba de R$ 1,9 milhão à 
Santa de Casa de Miseri-
córdia. Entre a comitiva 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

presidencial estava a depu-
tada federal Carla Zambelli 
(PSL), parlamentar que 
destinou a emenda para o 
hospital.

Além do anúncio, o pre-
sidente e sua equipe com-
pareceram à cerimônia de 
formatura da EEAR (Escola 
de Especialistas de Aeronáu-
tica) e conheceram a UPA 

(Unidade de Pronto Atendi-
mento), obra que foi finan-
ciada pelo Governo Federal 
e atualmente é hospital de 
campanha contra Covid-19.

O recebimento da ver-
ba será dividido em duas 
etapas. Na primeira, serão 
destinados R$ 1 milhão. A 
expectativa é que o dinhei-
ro seja disponibiliza.
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Pindamonhangaba elabora prorrogação 
do prazo da anistia de juros e multas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba revelou, na tarde 
desta quinta-feira (1), que 
está elaborando um projeto 
de lei para prorrogar o prazo 
para pagamento de multas e 
juros dos débitos tributários. 
A medida leva em considera-
ção a pandemia, com foco em 
contribuintes que não têm 
acesso à internet. As solicita-
ções estão sendo realizadas 
por uma plataforma online.

O prazo para o pedido se 
encerraria na última quarta-
-feira (30), mas a secretaria 
de Finanças e Orçamento 
projeta a prorrogação para 
que seja enviada para vota-
ção no Legislativo. Se o pro-
jeto for aprovado na Câmara, 
o contribuinte que pagar à 
vista terá uma redução no 
valor de juros e multas de 
90%. Para aqueles que op-
tarem pelo parcelamento, 
a redução será de 80% (a 
parcela não pode ter valor 
inferior a R$102,20).

O projeto vale para dívidas 
relacionadas a IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano), ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e taxa de serviços 
municipais, não abrangendo 
multas de auto de infração 
ou penalidade por infringên-
cias à legislação municipal.

A solicitação para o bene-
fício poderá ser feita pelo 1 
Doc, no link pindamonhanga-
ba.1doc.com.br/atendimento.

A remissão só pode ser 
concedida para os débitos 
inscritos em dívida ativa. 
Para requerer o benefício, o 
morador deve estar com seu 

Da Redação
Pindamonhangaba 

cadastro imobiliário em dia.
Em caso de parcelamento, 

o atraso de duas parcelas 
pode gerar o cancelamento 
do acordo e perda do direito 
de uma nova solicitação. 

Principal acesso ao serviço 24 horas da Santa Casa de Lorena, que mantém ambulatório SUS, após debates e acertos com Prefeitura e Estado

Fotos: Rafaela Lourenço

Estado, Lorena e Santa Casa mantêm PA Covid, 
mas 8 doa 26 leitos de UTI continuam fechados
Prefeitura assegura atendimento à gestantes locais e cidades vizinhas estão desassistidas após anúncio

Após uma reunião en-
tre a Prefeitura de Lorena, 
Governo do Estado de São 
Paulo e Santa Casa de Mi-
sericórdia, foi definido que 
não serão reabertos os oito 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e serão 
mantidos os atendimentos 
do PA Covid-19. Já o Muni-
cípio contratou uma médica 
para assegurar o suporte a 
gestantes de alto risco de 
Lorena, enquanto 13 cidades 
aguardam um posiciona-
mento do Estado.

O encontro realizado na 
Prefeitura, na última quar-
ta-feira, determinou em 

Rafaela Lourenço
Lorena

consenso de que a não serão 
reabertos os oito leitos de 
UTI desabilitados na última 
semana. Alegando uma redu-
ção na procura por interna-
ções, Santa Casa, Prefeitura 
e Estado anunciaram que 
devem manter o sistema de 
saúde desta forma, ou seja, 
com os atuais 18 leitos de 
UTI. 

Questionado sobre os re-
passes para as unidades 
utilizadas sem o devido 
custeio, o subsecretário de 
Assuntos Metropolitanos 
da secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Ortiz Junior, destacou que 
o Estado faz o pagamento 
dos leitos solicitados. “Esses 
oito leitos dependem de uma 
situação entre a Santa Casa e 

o Município. Há total condi-
ção de transformar qualquer 
leito de clínica médica para 
novamente UTI. Todos os 
leitos solicitados ao Estado, 
cadastrados, que são os 18, 
estão rigorosamente custe-
ados pelo governo”.

Segundo o superintenden-
te do hospital, Dario Costa, 
ter 100% de ocupação de 
UTI não é indicador para 
abrir mais leitos, e sim, a 
análise de todos os dados 
como de internação de en-
fermaria, a gravidade do 
paciente e o número de 
atendimentos de porta. "Se 
você tem uma demanda 
crescente, você é obrigado a 
pensar na estratégia, como 
aconteceu em março para 
ampliar os leitos. Se você 

tem 100% de ocupação de 
UTI, pacientes que estão há 
mais de 15 dias internados, 
onde a média de um trata-
mento de um paciente é 21, 
você não precisa se preocu-
par com isso, de imediato”, 
explicou Costa.

Quanto ao PA Covid, que 
poderia paralisar os atendi-
mentos no último dia de con-
trato, o dia 30 de junho, por 
falta dos repasses de dois 
meses, totalizando R$ 2,2 
milhões, a Prefeitura entrou 
em acordo com o hospital 
garantindo a sequência dos 
atendimentos que seguem 
em queda de procura. 

De acordo com o secre-

tário de Saúde de Lorena, 
Antonio Carlos Fabreti, os 
atendimentos de porta PA 
Covid tiveram uma redução 
nas últimas duas semanas, 
de aproximadamente 150 
diários, alcançando os 60 
atualmente, um possível 
resultado da campanha de 
vacinação, que iniciou os 
atendimentos neste sábado 
(3) para pessoas sem comor-
bidades com 40 e 41 anos. 

Outro assunto abordado 
na reunião e que causou 
um déficit ainda maior na 
região é a suspensão do 
Ambulatório de Gestação de 
Alto Risco, que atendia mães 
de Lorena e mais 13 cidades 
como referência. Sem os 
repasses desde janeiro, o 
hospital precisou paralisar 
os atendimentos.

Para garantir o serviço às 
gestantes da cidade, Lorena 
contratou uma médica para 
atender por semana na se-
cretaria de Saúde. “Gostei 
da médica. Já estou fazendo 
a cotação, já vou enviar para 
o jurídico e já passo todo 
o processo de contratação 
de urgência, uma compra 
direta. Vamos contratar 
essa médica para atender 
semanalmente pra mim, 
em torno de oitenta mães”, 
explicou Fabreti, ao comple-
tar que as cidades vizinhas 
interessadas no atendimento 
podem pactuar com a Santa 
Casa e auxiliar nos repasses 
pelo serviço “É o que falta 
muito nos municípios essa 
pactuação, uma discussão 
mais regionalizada. Os mu-
nicípios que se reúnam, não 
só chorar, berrar e querer”.

O prefeito Sylvio Balleri-
ni (PSDB) alegou que tem 

conversado com cidades 
vizinhas para receber um 
auxílio pelos serviços pres-
tados na saúde. “A conversa 
é boa, mas eles também têm 
as dificuldades deles, são ci-
dades menores que não tem 
uma arrecadação boa. Mas 
ao mesmo tempo a gente 
quer que essas cidades, que 
não têm essa infraestrutu-
ra, possam aproveitar da 
estrutura melhor que tem 
em Lorena”.

Ortiz Junior explicou que 
não há convênio assinado 
para esta especialidade em 
2021, e que os repasses 
realizados no ano passa-
do eram provenientes da 
economia gerada com a 
municipalização do Hospital 
Universitário de Taubaté, 
R$2 milhões divididos para 
cinco cidades em diferentes 
serviços, Lorena, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Aparecida 
e Cunha. E destacou ainda 
que antes deste convênio, 
finalizado em dezembro, as 
prefeituras já eram respon-
sáveis pelo atendimento.

Os sete prefeitos do Vale 
Histórico, além de Cruzeiro 
(Thales Gabriel - PSD) e 
Cachoeira Paulista (Antô-
nio Carlos Mineiro - MDB) 
assinaram um ofício conjun-
to solicitando a retomada 
desses convênios como o 
de Lorena, referência para 
a gestação de alto risco, 
para que as gestantes não 
sejam prejudicadas sem o 
atendimento.

Durante a reunião em Lo-
rena, Ortiz Junior anunciou 
que no início desta semana 
haverá um encontro, em 
São Paulo, para tratar sobre 
esses convênios.

Quem optar pelo pagamento 
à vista e não pagar na data 
terá a solicitação cancelada. 
Para realizar outro acordo 
o pagamento deve ser par-
celado.


