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Turismo da região é foco de
R$ 13,1 milhões do Estado
Investimento tenta reforçar medidas e planos para atividades na recuperação econômica

Pensando no pós-pandemia, 
a secretaria de Turismo de 
São Paulo ampliou o inves-
timento em 210 cidades 
turísticas do estado, sendo 
setenta estâncias e 140 MIT’s 
(Município de Interesse Turís-
tico). Somente no primeiro se-
mestre, a região recebeu um 
montante de R$ 13,1 milhões.

Em 2020 foi repassado 
pelo departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios um aporte total de 
R$ 223 milhões. Para obras 
no primeiro trimestre deste 
ano, a secretaria de Turismo 
liberou R$ 44 milhões.

O novo investimento da 
Setur, no valor de R$ 13,1 
milhões, será destinado para 
obras e melhorias de infraes-
trutura. Segundo a secretaria, 
os montantes são também 
para as cidades se estrutu-
rarem para voltar a receber 
turistas. Na região, os mu-
nicípios contemplados são 
Aparecida, Areias, Bananal, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, 
Cunha, Guaratinguetá, São 
José do Barreiro, São Sebas-
tião e Ubatuba.
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O secretário de Turismo do 
Estado, Vinicius Lummertz, 
destacou a necessidade dos 
repasses. “A manutenção 
dos repasses faz com que 
as cidades possam concluir 
as obras, ação fundamental 
para a qualificação da oferta 
turística do Estado”.

Visando a retomada eco-
nômica, em abril, o Governo 
do Estado decretou a Fase 
de Transição, que permite o 
funcionamento de atividades 
comerciais, religiosas e servi-
ços gerais que segue em vigor, 
com novas flexibilizações. 

Com a pandemia, 16 mi-
lhões de viagens domésticas 
deixaram de ser realizadas no 
ano passado. De acordo com o 
secretário, a vacinação, além 
de trazer indícios de queda da 
doença, traz o fluxo maior de 
turistas. “O fluxo de turistas 
nas cidades paulistas aumen-
ta na medida em que avança 
a vacinação. Os repasses são 
essenciais para que os muni-
cípios concluam as obras e 
qualifiquem a oferta turística”.

Em março deste ano foi 
lançado pela pasta um curso 
de gestão de crise, que busca 
ajudar os municípios na reto-
mada. O objetivo da secretaria 
é unir gestores para uma ati- Placa em Cunha, caminhos do turismo uma das cidades atendidas em investimento anunciado pelo Estado

vidade que deve movimentar 
10% do PIB (Produto Interno 
Bruto), gerar empregos e 
impulsionar os indicadores 
sociais. Para receber os re-
cursos, as estâncias e MIT’s 
devem cumprir diversas exi-
gências.

Lavrinhas promoveu o pri-
meiro Encontro de Turismo 
Regional na Mantiqueira, 
ação que conta com 14 mu-
nicípios e durou quatro horas. 
A reunião marcou o início dos 
trabalhos conjuntos de regio-
nalização no Vale do Paraíba 
e Vale da Fé. 

O encontro reuniu repre-
sentantes de Guaratinguetá, 
Cruzeiro, Areias, Arapeí, Ba-
nanal, Cachoeira Paulista, Ca-
nas, Potim, Lorena, Silveiras, 
Queluz e Aparecida. Segundo 
a secretária de Cultura e Tu-
rismo de Lavrinhas, Daniela 
Campos, a ideia é fomentar 
ainda mais o turismo da ci-
dade e ajudar os “vizinhos”. 
“Temos um turismo diário e 
de fim de semana que é muito 
forte, mas queremos atrair 
visitantes para ficarem pelo 
menos cinco ou seis dias em 
Lavrinhas e nas cidades da 
nossa região”.

O responsável pela reunião 
e presidente do Comtur de La-
vrinhas, Pedro May, destacou 
a participação dos municípios. 
“Queremos fazer com que 
essa movimentação cresça 
e, com alegria, percebemos 
que as cidades estão bastante 
motivadas com as novas ideias 
e propostas”, frisou. “Ou nós 
fazemos ou nós fechamos”, 
acrescentou.

A próxima ação será realiza-
da no dia 2 de setembro, em 
Guaratinguetá.

Pinda decide 
desativar Hospital 
Campanha e UPA 
Araretama volta
Unidade retoma, na próxima semana, 
os atendimentos de urgência e 
emergência; possibilidade de novo 
crescimento pode levar à retomada

Após um ano da inaugura-
ção, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou, nesta 
semana, que desativará o Hos-
pital Campanha na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
do Araretama devido a queda 
dos índices de internações por 
Covid-19. A unidade voltará a 
atender casos de urgência e 
emergência, desafogando as 
demandas do Pronto Socorro 
Municipal.

Segundo a gestão, com a 
desarticulação do Hospital 
Campanha, os moradores 
da região do Araretama que 
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tiverem sinais de Covid-19 
como febre, tosse e dores de 
cabeça, deverão procurar o 
gripário central, ao lado do 
Centro de Especialidades Mé-
dicas. O objetivo é retomar os 
atendimentos de urgência e 
emergência no espaço com 
foco em beneficiar a popula-
ção local.

A decisão pela desativação 
foi tomada após a análise 
da ocupação dos leitos de 
tratamento de contaminados, 
que apontou queda constante 
nas internações que operam 
abaixo dos 50%. “Esses nú-
meros são analisados dia a 
dia. Em virtude da queda das 
internações, podemos tomar 
essa decisão. Isso foi debatido 

de forma estratégica entre as 
equipes de saúde, que tratam 
diretamente da pandemia por 
Covid, com a participação do 
prefeito, Dr. Isael Domingues, 
que também é médico e está 
muito alinhado com o tema”, 

A UPA do Araretama, que volta a atender casos de urgência e emergência em Pindamonhangaba, após decisão de encerrar Hospital Campanha
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destacou a secretaria de Saúde, 
Ana Claudia Macedo.

Apesar do otimismo em 
relação ao declínio das inter-
nações, a secretaria de Saúde 
pode reativar o Hospital de 
Campanha, caso o número de 

hospitalizações volte a crescer 
no município. Na última quinta-
-feira (15), Pindamonhangaba 
identificou mais de 180 novas 
infecções, chegando a 17.323 
contaminados pelo vírus. Mais 
de 2,3 mil pessoas ainda aguar-

dam os resultados dos testes. 
A cidade superou a marca de 
cem mil pessoas imunizadas, 
sendo mais de 77,4 mil com a 
primeira dose e 22,2 mil com 
o esquema vacinal completo 
(com as duas aplicações).
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Com anúncio Estado, mais de 40 escolas da 
região tornam-se integrais a partir de 2022

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou a expansão 
do PEI (Programa de Ensino In-
tegral) para mais de setecentas 
escolas em todo o estado. Ao 
menos 49 delas estão na RM-
Vale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte).

O Estado espera chegar a 
mais de 1,8 mil escolas in-
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tegrais a partir de 2022. No 
Litoral Norte, Caraguatatuba 
deve receber uma unidade, 
assim como São Sebastião, e 
no Vale do Paraíba, Cruzeiro 
(3), Canas (1), Cunha (6), Areias 
(1), Piquete (1), Aparecida (1), 
Lorena (1), Guaratinguetá (4), 
Cachoeira Paulista (3), Jacareí 
(4), Pindamonhangaba (4), São 
Bento do Sapucaí (1), São José 
dos Campos (4), Taubaté (6), 
Caçapava (6) e Jambeiro (1) 
ingressarão ao projeto.

A perspectiva é que secre-
taria estadual de Educação 
consiga atender 397,3 mil 
alunos de ensino fundamental 
e ensino médio integralmente. 
Hoje, o Estado atende 437 mil 
estudantes em mais de mil 
unidades em 309 municípios. 
Com a expansão do projeto, 
o programa passa a estar 
presente em 427 cidades. “Os 
resultados que alcançamos ao 
longo de dois anos e meio nos 
permitem hoje fazer esse anún-

cio de grande importância. 
Isso é uma vitória da educa-
ção, tempo integral para tudo:  
para o aconchego, o ensino, o 
estudo, a alimentação e for-
mação de uma nova geração 
de brasileiros”, afirmou Doria.

O PEI foi criado há nove 
anos para potencializar a 
aprendizagem unida ao en-
sino integral. O programa 
contempla ações de desen-
volvimento intelectual, físico, 
socioemocional e cultural. 

Com 33 vagas, concurso 
para Saeg tem inscrições 
abertas até próximo dia 23

Canas oferece renegociação 
com desconto de 50% a 
100% de juros e multas

O Saeg (Companhia de Servi-
ço de Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) abre, na 
próxima segunda-feira (19), 
as inscrições para o concurso 
público. São 33 vagas, com 
prazo até o próximo dia 23 
para garantir a participação, 
em categorias como ensino 
fundamental, médio/técnico 
e superior.

Os processos de avaliação 
e inscrição serão feitos por 
meio da Vunesp (Fundação 

A Prefeitura de Canas 
está oferecendo descon-
tos de juros e multas de 
até 100% para os con-
tribuintes inadimplentes 
com tributos fis-
cais como IPTU 
((Imposto Predial 
e Territorial Ur-
bano), ISSQN (Im-
posto Sobre Ser-
viços de Qualquer 
Natureza), taxas e 
débitos de outras 
naturezas.

De acordo com a 
administração, o 
contribuinte que 
optar pelo paga-
mento à vista terá 
um desconto de 
100% em juros e 
multas. Àqueles 
que optarem pelo 
parcelamento, os 
descontos variam 
de 90% em 12 ve-
zes, 80% em 24 
vezes, 70% em 36 
vezes, 60% em 48 
vezes e 50% em 
até 60 vezes.

Para garantir o 
desconto o con-
tribuinte deve re-
querer o benefício 
no setor de tribu-
tação, que atende 
na sede da Prefei-
tura,  localizada 
à avenida 22 de 
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para o Vestibular da Unesp), 
que cobra uma taxa do candi-
dato de acordo com o nível de 
escolaridade escolhido. Para 
participantes do ensino fun-
damental, a tarifa é de R$55; 
no ensino médio/técnico, o 
valor é de R$ 80, enquanto 
no superior, a taxa é de R$ 95.

O contrato tem duração de 
dois anos e pode ser prorro-
gado por mais dois anos. Os 
interessados nas vagas devem 
acessar o site da Prefeitura,  
guaratingueta.sp.gov.br. Para 
realizar a inscrição, o candidato 
precisa acessar vunesp.com.br/
busca/concurso/proximo.

Março, nº 369, no Centro, 
até o dia 8 de outubro.

Caso a escolha seja pelo 
parcelamento da dívida, o 
pagamento deve ser feito 
em dia, pois a falta de 
quitação de três parcelas 
consecutivas implica na 
rescisão do ajuste.
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Espaço para colher oitenta animais tem hoje 145 abrigados; Assistência Social projeta aumento de procura

Cruzeiro tem superlotação com baixa adoções
Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

Devido a pandemia do 
novo coronavírus, o Cean 
(Centro de Apoio ao Animal) 
de Cruzeiro vem registrando 
uma queda de 70% nos nú-
meros de adoção de animais 
recolhidos das ruas. Além do 
mais, o espaço criado para 
acolher até oitenta pets hoje 
apresenta uma superlotação 
com 145 ocupantes.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o recolhimento de cães e 
gatos segue critérios como 
o risco de transmissão de 
doenças, casos de agressão 
comprovada com laudo 
médico da vítima, invasão 
às instituições públicas ou 
locais de risco para saú-
de pública, e animais em 
estado de sofrimento com 
doença irrecuperável.

A secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social de 
Cruzeiro, Hevelyn Sígolo, 
informou que devido ao alto 
número de ocupação, o Cean 
não está conseguindo reali-
zar os resgates dos animais. 
“Ontem (segunda-feira, 12) 

tivemos uma ligação de um 
comerciante da cidade que 
tinha um animal desde o dia 
anterior no mesmo local, e 
aparentemente com dor. De 
fato, ele estava prostrado e 
nós o recolhemos graças a 
uma adoção que nós tive-
mos”.

As feiras de adoções não 
têm sido realizadas para 
evitar aglomeração e pro-
liferação da Covid-19, mas 
o Cean está recebendo as 
pessoas interessadas em le-
var um animal de estimação 
para casa. “Hoje, estamos 
pedindo à população que 
vá até o Cean, pois é um 
espaço aberto para todos. 
As pessoas podem ir e ver 
como eles são tratados, aco-
lhidos e onde ficam. Quem 
sabe, se apaixonam por eles 
(animais) e levam um para 
casa, com termo de adoção 
preenchido”, projetou He-
velyn.

Ainda segundo a primei-
ra-dama, todos os animais 
acolhidos estão castrados, 
vacinados e chipados em sis-
tema que facilita a identifi-
cação em caso de abandono.  

Outras informações sobre 
o trabalho realizado e o sis-
tema de adoção podem ser 
acessadas na sede do Centro 
de Apoio ao Animal, que fica 

à rodovia Nesralla Rubez, 
nº 2.760, na Vila Juvenal 
ou pelo WhatsApp (12) 
93500-0005, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Fotos: RReprodução PMC

Cães acolhidos no Cean esperam por novos lares em Cruzeiro; centro segue enfrentando superlotação

Ubatuba e São Sebastião projetam 
retorno das aulas presenciais

Enquanto a vacinação con-
tra a Covid-19 avança, o Esta-
do e as prefeituras debatem a 
retomada da normalidade nas 
salas de aula. No Litoral Nor-
te, Ubatuba e São Sebastião 
anunciaram a volta das aulas 
presenciais. O governador 
João Doria (PSDB) autorizou 
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o retorno gradativo nas es-
colas e universidade para o 
próximo mês.

Segundo as informações 
publicadas no site da Prefei-
tura de Ubatuba, as aulas no 
formato remoto, adotadas 
desde o início da pandemia, 
terão a continuidade até o 
próximo dia 30, e a partir 
do dia 2 de agosto, o sistema 
presencial será retomado sob 

os protocolos da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde). 

A volta dos alunos, que 
está prevista para agosto, 
será com 50% dos estudantes 
divididos em duas categorias, 
presencial e a distância. A 
ação necessita da autorização 
dos pais para a presença dos 
alunos nas instituições.

Em São Sebastião o retorno 
será gradual e facultativo, res-

peitando todos os protocolos 
de segurança. A expectativa 
da secretaria da Educação 
da cidade é de atender mais 
de 15 mil  alunos para essa 
nova fase de ampliação. 

As prefeituras disponibi-
lizaram os detalhes sobre 
os planos para retomada 
da aulas nos sites oficiais e 
nas redes sociais das duas 
cidades.

Perfilor S.A. Construções, Indústria e Comércio
CNPJ/ME nº 05.476.154/0001-78 – NIRE 35.300.194.225

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2021
Data, Hora e Local: Às 14 horas do dia 30/04/2021, na sede da Compa-
nhia, na Avenida Peixoto de Castro, Quadra I-6, GB, Pólo Urbo Industrial, 
em Lorena-SP. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de 
Convocação, por estarem presentes representantes da totalidade do 
capital social. Presentes ainda, os Senhores Rogério Barbosa e Valter 
Takeo Sassaki, representando a Diretoria da Companhia. Dispensada a 
presença de representante da auditoria independente, por não haver a 
necessidade de esclarecimentos adicionais. Mesa: Eduardo Fares Zanotti, 
Presidente da Mesa; Valter Takeo Sassaki, secretário. Ordem do Dia: Por 
unanimidade dos votos dos presentes e observados os impedimentos 
legais, foram discutidas e aprovadas as seguintes matérias: 1. Relatório 
Anual da Administração. Foi aprovado em sua íntegra e sem quaisquer 
restrições, o relatório anual da administração da Companhia referente 
ao exercício encerrado em 31/12/2020. 2. Demonstrações Finan-
ceiras. Foram aprovadas em sua íntegra e sem quaisquer restrições, 
as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/2020, com o parecer favorável, sem ressalvas, 
da ERNST & YOUNG – Auditores Independentes S.S., publicadas no dia 
30/04/2021, no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 92 
a 94 e no jornal ATOS de Lorena, página 03. 3. Destinação do Lucro 
Líquido: o lucro líquido de R$.5.673.433,56, será lançado contra a conta 
de prejuízos acumulados, e como a Companhia tem prejuízos acumulados 
superiores ao lucro do exercício, não haverá distribuição de lucros. 3. 
Eleição do Conselho de Administração. Os acionistas, nos termos do 
Estatuto Social, decidem eleger para compor o Conselho de Administração 
da Companhia os Senhores: (i) Eduardo Fares Zanotti, RG nº 478.718 
(SSP/ES), e CPF nº 792.077.157-91; (ii) Guilherme Luiz do Val, RG 
nº 4.611.711, SSP/SP e CPF nº 293.002.668-53; (iii) Paulo Henrique 
Wanick Mattos, CPF/MF nº 885.347.907-87 e RG nº 645.499 (SSP/
ES). 3.1. Os Conselheiros ora eleitos tomam posse nesta data, mediante 
assinatura de termo em livro próprio, para um mandato que perdurará 
até a data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024. 3.2. 
Para os fins do artigo 147 da Lei das S.A., fica consignada, nesta ata, a 
declaração dos Conselheiros ora reeleitos de cumprimento dos requisitos 
necessários à respectiva nomeação e de não haver nenhum impedimento 
por lei especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrên-
cia, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, tendo sido exibidos os necessários comprovantes, ficando 
arquivadas as respectivas cópias na sede da Companhia. 4. Remune-
ração dos Administradores. Fixou-se o valor global de até 20.000,00 
para a remuneração dos administradores da Companhia até a próxima 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, valor esse a ser distribuído 
entre os membros dos órgãos da administração conforme deliberação do 
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 7º, § único do Estatuto 
Social. 5. Lavratura da ata desta Assembleia em conformidade com o § 
1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76, estando os documentos que a compõe 
– o relatório anual e as demonstrações financeiras, respectivamente 
numerados 01 e 02 – devidamente rubricados pela Mesa e arquivados 
na sede da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a assembleia, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. Lorena/SP, 30/04/2021. 
A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio. Eduardo Fares 
Zanotti: Presidente. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico 
o registro sob o nº 348.267/21-6 em 15/07/2021. Gisela Simiema 
Ceschin – Secretária Geral.
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A importância de ingerir água 
no inverno para evitar doenças

Da Redação 
Piquete

A relevância e importân-
cia que o saneamento tem 
sobre à saúde humana é 
primordial. Onde o desen-
volvimento do saneamento 
está ligado à evolução da 
sociedade, e demonstram 
que o saneamento básico é 
essencial para a manuten-
ção de uma boa qualidade 
de vida.

Com isso o saneamento 
se torna um conjunto de 
medidas que visa preservar 
o meio ambiente com a fina-
lidade de prevenir doenças, 

melhorar a qualidade de vida 
da população, melhorar a 
produtividade do indivíduo 
e facilitar a atividade eco-
nômica.

Tendo a água papel vital 
na vida, é necessário o con-
sumo adequado também no 
inverno, pois a percepção da 
quantidade de água que se 
deve consumir geralmente 
está associada ao calor, ou 
seja, quanto mais quente a 
temperatura, maior a inges-
tão de água pelas pessoas, 
porém, em termos de cui-
dados com a saúde, deve-se 
reavaliar essa ideia.

A água é responsável pela 

temperatura corporal e me-
tabolismo, pelo transporte 
de nutrientes e evita proble-
mas pulmonares e respirató-
rios, problemas renais, doen-
ças de pele e desidratação, 
ou seja, mesmo em épocas 
de temperaturas baixas, é 
importante continuar aten-
tos à ingestão de água.

Em Piquete, a Águas Pique-
te, concessionária responsá-
vel pelo abastecimento de 
água no município, reforça 
a população quanto à impor-
tância do consumo, visando 
a saúde de todos.

Segundo Sérgio Bovo, “A 
Águas Piquete tem compro-

misso com a população da 
cidade, oferecendo água 
potável em condições apro-
priadas para o consumo 
humano, livre de contamina-
ções para que não haja risco 
de doenças, principalmente 
nessa época”, explica o di-
retor operacional da Águas 
Piquete.

Assim, é necessária a práti-
ca de uma alimentação com-
pleta equilibrada, incluindo 
sempre a ingestão de água, 
respeitando o consumo dos 
grupos alimentares, através 
de variedade e sazonalidade 
dos alimentos.

Águas Piquete reforça a população a necessidade de beber água durante o inverno

Pinda e Guará registram primeiros 
casos da variante Delta na RMVale
Pacientes não possuem histórico de viagens, o que pode indicar circulação da variante

As cidades de Pindamo-
nhangaba e Guaratinguetá 
confirmaram, nesta quinta-
-feira (15), casos da variante 
Delta, originária na Índia. 
Com maior capacidade de 
transmissão, os municípios 
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estão em alerta pois os pa-
cientes não possuem histó-
rico de viagens, o que indica 
contaminação comunitária da 
variante do coronavírus.

O paciente de Pindamo-
nhangaba, de 44 anos, tra-
balha como guarda em Apa-
recida. Ele apresentou sinais 
da contaminação no dia 28 de 
junho e iniciou o isolamento 

domiciliar. Dois dias depois 
foi até a Unidade de Pronto 
Atendimento de Moreira 
César, local em que recebeu 
suporte médico e realizou o 
teste Covid. O resultado posi-
tivo chegou no último dia 5. 

De acordo com informações 
da secretaria municipal de 
Saúde, o homem não precisou 
de hospitalização e prosse-

guiu com o atendimento em 
casa. Ele está bem e já retor-
nou ao trabalho. Somente 
na última terça-feira (13), a 
cidade foi notificada sobre 
a contaminação da variante 
Delta. Segundo o monitora-
mento feito pela Vigilância 
Epidemiológica, nenhum 
familiar direto ou colega de 
trabalho apresentou sinais 

de infecção.
Em Guaratinguetá, uma mu-

lher de 29 anos também foi 
identificada com a contamina-
ção da variante Delta. Ela teve 
ainda contato com outra duas 
mulheres, de 49 e 75 anos, 
que apresentaram sintomas 
da doença. “A paciente mais 
nova tomou uma dose da va-
cina, e as outras tomaram as 

duas doses. Elas não saíram 
do município, o que significa 
que há uma circulação da 
variante no município de 
Guaratinguetá, bem como no 
Vale do Paraíba e Estado de 
São Paulo”, reafirmou a gestão 
municipal por meio de nota.

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) confirmou 
nas últimas 24h mais de 1,3 
mil casos. Desde o início do 
mês, a região tem identifi-
cado mais de 9,8 mil novas 
infecções. As autoridades 
municipais orientam para 
que as pessoas continuem 
fazendo uso das máscaras 
de proteção, distanciamento 
social e também higienização 
contínua das mãos.

COMUNICADO
O CAPS II Irmão Altino, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Guaratinguetá, está selecionando profissionais ou empresas 
para implantação e treinamento do serviço de matriciamento, em toda 
Rede de Atenção Psicossocial e toda Rede de Saúde do município de 
Guaratinguetá. Os interessados deverão encaminhar suas propostas 
de orçamentos e projetos para o e-mail do CAPS II : caps@irmaoaltino.
com.br, até o dia 29/07/2021, às 17horas.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão 

Presencial Nº 21/2021 PROC. Nº 229/2021.
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 a aquisição de 
material de pintura para consertos e 
manutenção dos próprios públicos do 
município, a realizar-se às 09h30min do 
dia 11 de agostos 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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02 AO 
TERMO DE AJUSTAMENTO Nº 01/20

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 
47.563.739/0001-75, e a OSC Associação 
Promocional Amigos do Bairro da Cruz, 
CNPJ nº 46.696.290/0001-50, por 
meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o 
Termo Aditivo 02, que tem como objeto a 
modificação, em razão da pandemia do 
coronavírus, o inicio do prazo de vigência 
fixado na subcláusula segunda da 
cláusula segunda do Termo Aditivo nº 01, 
celebrado em 09/09/20, de 1º de fevereiro 
de 2021 para 1º de julho de 2021, cujo 
objeto será executado conforme Plano de 
trabalho em anexo. Data de assinatura: 
01/07/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2021 PROC. Nº 100/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para o Centro 
de Esterilização Animal pelo período de 12 meses, que integrou o Edital em todos os termos 
e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: N M LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CNPJ: 16.838.363/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 02,04,06,09,10,12,13,14,15,17,19,22,24,26,27,28,29,30,32,
33,  34, 36,38,40,42,44,46,48,49,50,58,60,61,62,63,64,65,66,68
VALOR TOTAL: R$ 21.270,93 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais e noventa e três 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/07/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 027/2021 - Edital nº 28/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 146/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA, 
A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO 
PERÍODO DE 60(SESSENTA) DIAS OU ATÉ O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 05 de agosto de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 09h30min (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

           AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 026/2021 - Edital nº 027/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 135/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERAMENTAS MANUAIS E  ELÉTRICAS PARA UTILIZAÇÃO 
NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 de agosto 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, CEP 12.630-000, pelo email licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br.
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Prefeitura de Lorena entrega quadra 
poliesportiva e duas academias ao ar livre
Investimento de aproximadamente R$ 500 mil garante inauguração de quadra para 320 estudantes

Após cinco anos de espe-
ra, a Prefeitura de Lorena 
entregou a quadra polies-
portiva da escola municipal 
Aparecida Machado Gue-
des, no Vila dos Comerci-
ários 1. Além da quadra, a 
Prefeitura também inaugu-
rou duas academias ao ar 
livre. A cidade segue com 
projetos para ampliação de 
atividades esportivas. 

Iniciada em 2016, a obra 
da quadra com vestiário, 
que passou por paralisa-
ções e falta de recursos via 
FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação) na gestão passada, 
foi concluída nesta semana. 
Com um investimento de 
aproximadamente R$ 500 
mil, a unidade beneficiará 
cerca de 320 alunos da 
região do Vila dos Comer-
ciários 1 e 2 e Cecap. 

De acordo com a secretá-

Rafaela Lourenço
Lorena

ria de Obras e Planejamen-
to Urbano, Rosana Reis, ao 
assumirem a Prefeitura em 
janeiro, a obra apresentava 
70% dos serviços concluí-
dos e os fundos deposita-
dos para a continuidade. 
“Tivemos muitos problemas 
nesses meses de roubo, 
principalmente de parte 
elétrica, entrava bastante 
ladrão aqui. Foi difícil pra 
gente terminar a quadra. 
A firma foi bastante lenta”.

Quanto à segurança, o 
prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) garantiu que re-
forçará a fiscalização dos 
prédios públicos desta re-
gião com a secretaria de 
Segurança Pública. A qua-
dra homenageia o atleta 
Antônio Carlos Lopes, o 
Carioquinha.

A manhã desta sexta-feira 
também contou com a inau-
guração de duas academias 
ao ar livre, uma no parque 
Ecológico do Mondesir e 
outra na praça Dona Maria 
Bulgarelli Cabral, no Jardim 

Imperial. Juntas, um inves-
timento de R$ 150 mil dos 
cofres públicos para três 
unidades. A terceira, que 
ainda será entregue não foi 
divulgada pelo Executivo.

O secretário de Espor-
te ,  Juventude e  Lazer 
Augusto José Rédua Nunes 
da Costa ressaltou que a 
cidade já possui um mape-
amento dos bairros para 
serem retomadas ou implan-
tadas as respectivas ativida-
des coletivas pós-pandemia.

Quanto as academias ao 
ar livre, Rédua ressaltou 
que a pasta aguarda res-
postas para a contempla-
ção de outras localidades. 
“Temos outros bairros que 
já inserimos os pedidos no 
Governo sem Papel, progra-
ma do Estado de São Paulo. 
Estamos agora aguardando 
o deferimento ou indeferi-
mento, como Novo Horizon-
te, zona rural e Parque das 
Rodovias”. Entrega de academia ao ar livre na Vila dos Comerciários; série de inaugurações agitou a sexta em Lorena

Parceria entre Senai e Cachoeira 
Paulista oferece curso gratuito 
que foca eletricista e logística

A secretaria de Desen-
volvimento Econômico e 
Empregos de Cachoeira 
Paulista, em parceria com o 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), 
está com inscrições abertas 
até o dia 25 para os cursos 
de eletricista instalador e 
logística.

Para as aulas de eletricista, 
previstas para começar em 
2 de agosto, os candidatos 
interessados devem ter 18 

Da Redação
Cachoeira Paulista

anos ou mais, possuir no 
mínimo o quinto ano do en-
sino fundamental. O módulo 
de logística está sem previ-
são de início, e exige que o 
aluno tenha no mínimo 16 
anos e o ensino fundamental 
completo.

Os interessados devem re-
alizar a inscrição no Grupão, 
escola municipal de ensino 
fundamental localizada na 
rua Doutor Bernardino de 
Campos, 303, no Centro. 
Para mais informações, a 
Prefeitura disponibiliza o 
telefone 3101-1478, em 
horário comercial.


