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Obra no Santa Mônica é retomada em Guaratinguetá
Codesg inicia processo de pavimentação nesta semana; prazo para conclusão da obra é de até vinte dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) retomou nesta 
semana a obra de pavimen-
tação da rotatória que dá 
acesso ao residencial Santa 
Mônica. Os serviços estavam 
parados há pelo menos sete 
meses, quando a Companhia 
informou que concluiria os 
trabalhos após o período 
chuvoso do verão. Desde 
então o reparo vinha sendo 
adiado, até ser retomado 
nesta terça-feira (20).

Segundo a autarquia, o 
cronograma de obras tem 
como objetivo, neste pri-
meiro momento, fazer a 
remoção do asfalto velho 
da alça da rotatória. Depois 
disso, será feita a compac-
tação e, por fim, o início do 
asfaltamento.

 A expectativa é de que os 
primeiros passos da obra 
levem dias, até que o acesso 
ao Residencial receba as 
primeiras camadas da nova 
pavimentação.

De acordo com o diretor 
técnico da Codesg, José 
Antônio Rodrigues Alves, 
os trâmites para começar 
a pavimentação foram con-

cluídos. “O asfalto também 
já temos o novo contrato, 
está tudo certo. Terminou a 
licitação e estamos fazendo 
o contrato nesta semana. 
A cavadora também está 
chegando, a gente começa 
e não para mais”, especulou.

Com a retomada dos ser-
viços, a Codesg projeta que 
o trecho da rotatória seja 
concluído em até duas sema-
nas após o início do reparo. 

Já a extensão da via, que 
interliga o residencial à 
avenida Basf, deve durar 
de três a quatro semanas. 
"Vamos considerar 15 dias 
para ela estar pronta. Da 
rotatória até a avenida, de 
15 a 20 dias", salientou o 
diretor. Ainda segundo a 
companhia, o asfalto chega 
ao município conforme a 
demanda diária da obra. 

Histórico – A rotatória de 
acesso ao residencial Santa 
Mônica foi parcialmente 
pavimentada. Desde o fim 
do ano passado, moradores 
e motoristas reclamam e 
publicam queixas nas redes 
sociais, sobre o trabalho 
que não havia sido conclu-
ído pela Companhia. 

Inicialmente a Codesg 
afirmou que, devido ao ve-
rão e ao período de chuvas, 
seria inviável concluir os 

reparos entre dezembro e 
março.

Após esse período, a de-
manda de massa asfáltica 

Área que recebeu obra para recuperação de asfalto, questionada após atraso; moradores do Residencial  Santa Mônica cobraram retomada

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco na abertura do 
atendimento do novo AME 
(Ambulatório Médico Espe-
cializado), o prefeito Isael 
Domingues (PL) se reuniu 
com o secretário estadual de 
Saúde, Jean Gorinchteyn. O 
início dos atendimentos es-
pecializados poderá garantir 
fluidez às consultas do CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas).

Em coletiva de imprensa, 
Domingues afirmou que com 
a abertura do AME Taubaté, 
referência para Pindamo-
nhangaba, a assistência de 
saúde no município deve 
melhorar, uma vez que ha-
verá mais oportunidades de 
atendimento. 

Desde 2019, o prefeito 
vem cobrando o Governo do 
Estado acerca da entrega do 
ambulatório. Na época, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
afirmou que o equipamento 

Isael Domingues volta a articular 
funcionamento do novo AME
Espaço em Taubaté deve desafogar os atendimentos na saúde pública da microrregião de Pinda

deveria ser entregue em 
janeiro de 2020. As obras 
do AME foram iniciadas há 
cerca de seis anos e tinha 
previsão de conclusão em um 
ano, mas divergências com 
a Prefeitura de Taubaté e a 
empresa contratada para as 
obras, a Construtora Alexan-
dre Danelli, causaram a resci-
são do contrato e pausa nas 
obras por mais de um ano.

A articulação de Isael no 
Estado contou também com 
o apoio do deputado estadual 
Padre Afonso Lobato (PV). A 
expectativa é que o ambula-
tório seja entregue em breve. 
Outro tema que também fez 
parte da discussão para a 
saúde de Pindamonhangaba 
foi a Rede Lucy Montoro, 
com foco na assistência on-
cológica.

RMVale – Em maio deste 
ano, Doria anunciou inves-
timento de R$ 130 milhões 
para um Hospital Regional 
em Cruzeiro, que deve suprir 
as demandas do Vale Históri-
co e Vale da Fé.

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que buscou junto ao Governo pela abertura do AME na vizinha Taubaté
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foi apontada como proble-
ma para dar continuidade 
a obra. Desde então os 
serviços foram interrom-

pidos e a via se tornou 
problemática para quem 
trafega diariamente pela 
região. Durante o período 

de pavimentação será feita 
a operação pare e siga com 
metade da pista liberada 
para circulação de veículos.
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A TERCEIRA VIA
A Terceira Via não é o nosso 

Centrão!
Possivelmente, um terceiro nome 

para enfrentar a dupla “parada dura” 
nas eleições de 2022, talvez, nem saia 
do Centrão.

Até pode até sair do Centrão, pois 
a experiência das eleições de 2018, 
quando as forças políticas deste movi-
mento não conversaram e nem foram 
buscar o eleitor, ficaram perplexas 
com o resultado. Surgiu o Messias!

A descrença na eleição de um 
elemento fora do circuito tornar-se 
presidente da República.

Diante da surpresa aguardaram o 
segundo turno. Como sempre!

A terceira via brasileira nada mais 
é do que uma alternativa política de 
romper com a volta da esquerda e 
manter a direita no poder, ou, seja o 
que Deus quiser!

Não sei se podemos falar em di-
reita e esquerda na política brasileira, 
pois ambas são populistas.

A causa está na sábia observação 
do ex-senador Roberto Campos. 
A incompetência para praticar um 
liberalismo que solte as amarras do 
protecionismo, do patrimonialismo 
da política, do atraso da economia 
brasileira e a covardia de introduzir 
uma política social quando há a 
dificuldade de distinguir assistência 
social do assistencialismo.

Nos anos 1970, o mundo sobre 
os efeitos da bipolarização entre o 
capitalismo americano e o socialismo 
real russo.

A necessidade de uma discussão 
mais profunda no campo ideológico 
nasce junto com término da Segunda 
Guerra Mundial.

O primeiro-ministro da Inglaterra 
Tony Blair reuniu em Dublin, Irlanda, 
Bill Clinton, futuro presidente dos 
Estados Unidos e Fernando Henrique 
Cardoso, que seria o próximo presi-
dente do país, para discutir um projeto 
social-democrata que conciliasse os 
aspectos positivos do capitalismo e 
do socialismo.

O mundo vivia o auge da guerra 
fria.

Em 1978 quando Tony Blair reu-
niu as lideranças mundiais para uma 
atualização dos ideais da social-de-
mocracia o resultado foi a formulação 
de propostas voltadas para a abertura, 
a desregulação e a desestatização 
das economias reforçando o perfil 
neoliberal que ganharia força na ges-
tão da primeira-ministra Margareth 
Thatcher na Inglaterra.

A social-democracia foi marcante 

no século passado, com o conceito de 
Estado do Bem-Estar Social dando 
sinais de fracasso na década de 1980.

A Terceira Via foi a ideologia 
resultante da reformulação da social-
-democracia.

Seria uma forma conciliatória en-
tre direita e esquerda, pois trazia em 
sua concepção uma política econô-
mica liberal associada a uma política 
social progressista.

Seus idealizadores a vêm como 
um modelo ideológico além do livre 
mercado e do social democrático. 
Algo inovador!

A Terceira Via defende a necessi-
dade de um Estado com interferência 
moderada na economia, combate 
à miséria, a responsabilidade pela 
segurança pública, saúde, educação 
e a previdência.

A ideia foi adotada no país, no 
governo Fernando Henrique Cardoso 

sob uma constante desmistificação 
dos objetivos da social-democracia 
pela esquerda. 

Perdeu sua força, não só no país, 
como no mundo.

Surge os tigres asiáticos com o seu 
Capitalismo de Estado.

A oportunidade de trazer o tema 
Terceira Via para uma comparação 
com a situação política brasileira e 
experimentar a distância das neces-
sidades do país e a disposição de 
nossos políticos não tem sentido. Um 
abismo!

Um abismo, pois Terceira Via, 
no Brasil, é ser uma pessoa marcada 
pela mídia, com dinheiro para gastar 
na campanha, popular, como os que 
apareceram (já desistiram, ainda 
bem!) onde a ideia de governar o país 
é vencer as eleições.

Precisamos abandonar este hábito 
de dar atenção voltada para nomes, 
abandonar os carismáticos onde a 
sociedade tem uma larga experiência 
no insucesso desses nomes: Jânio, 
Collor, Lula, Bolsonaro...

As forças políticas e a sociedade 
civil devem participar acima dos 
interesses pessoais, particulares, par-
tidários, para produzir uma aliança 
em um programa mínimo de governo.

Abandonar a ideia de salvadores 
da pátria, mitos, messias!

Não um nome, mas um projeto de 
governo no qual as lideranças se com-
prometam a dar o apoio necessário 
para o sucesso das medidas.

Esta é a Terceira Via que podemos 
construir!

Precisamos urgentemente elimi-
nar o suplício de escolher o menos 
ruim entre os piores!

 ...eliminar o suplício
de escolher o menos ruim

entre os piores

“A chamada Terceira 
Via é incompetência 

para praticar o capitalismo e covardia 
para aplicar o socialismo.”

Roberto Campos

Sessão extraordinária contou com votação sobre projetos de 
apoio à administração; R$ 152,7 mil para novos equipamentos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Ainda em recesso das habituais 
sessões ordinárias, a Câmara de 
Guaratinguetá realizou a primei-
ra extraordinária deste ano para 
debater pautas e projetos ligados 
à saúde pública. Foram votados 
seis projetos de lei que dispõem 
sobre a abertura de crédito adi-
cional ao orçamento municipal, 
com a chegada de emendas para 
aplicação no setor. No plenário, 
as pautas passaram por unani-
midade.

Os recursos serão aplicados 
na rede municipal de saúde. 
Somados os repasses, os valores 
ultrapassam a cifra de R$ 1 
milhão. Deste valor, R$ 152,7 

mil foram destinados à compra de 
equipamentos para atendimentos 
médicos de especialidades e R$ 
247,2 mil foram repassados para 
atendimentos do Pronto Socorro e 
aquisição de equipamentos perma-
nentes. Cerca de R$100 mil chegam 
para a compra de material de con-
sumo para atenção básica.

Outros três projetos aprovados 
são referentes à atenção de média 
e alta complexidade, que recebe R$ 
164,1 mil; equipamentos permanen-
tes para a vigilância em saúde, que 
terá reforço no caixa de R$ 150 mil, 
e outro para compra de materiais 
de consumo e financiamento de 
ações e serviços para assistência 
integral à saúde da comunidade, 
com R$250 mil.

“São diversos valores e todas 
elas (emendas) foram destinadas 

Créditos adicionais reforçam 
cofres da Saúde de Guará na 
crise com aporte de mais de 
R$ 1 milhão para serviçoes

para a saúde. Em torno de 90% 
(dos recursos) serão para compra 
de equipamentos, produtos para 
compor o novo Pronto Socorro que 
está sendo construído ao lado do 
Hospital de Campanha, está em fase 
final”, contou o vereador Marcelo 
Augusto 'da Santa Casa', que preside 
a Comissão de Saúde da Casa.

A verba encaminhada ao Mu-
nicípio é proveniente de uma 
série de emendas parlamentares 
impositivas. Após a aprovação na 
Câmara, a secretaria municipal de 
Saúde recebe os recursos e faz a 
destinação para aquisição de equi-
pamentos, materiais de consumo 
e para o financiamento e serviços 
listados no projeto de lei. O recesso 
na Câmara vai até o fim de julho e 
a primeira sessão está agendada 
para 3 de agosto.

Com professores vacinados, Pinda 
elabora retomada das aulas presenciais

Após vacinar os profissionais de 
educação, a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, nesta semana, 
que está preparando um protocolo 
sanitário para a retomada das aulas 
presenciais. Sem ainda determinar 
data, a previsão é que os estudantes 
retornem às escolas, no início do 
próximo mês.

De acordo com a gestão municipal, 
o protocolo foi elaborado pela secre-
taria de Educação em colaboração 
com os departamentos de Atenção 
ao Servidor Público e de Proteção aos 
Riscos e Agravos e Saúde. As medidas 
foram apresentadas aos responsá-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

veis pelas unidades escolares, nesta 
semana, para que pudessem tirar 
possíveis dúvidas. O regulamento 
prevê aferição de temperatura nos 
acessos às escolas, além de como 
proceder mediante a suspeita de 
contaminação pelo coronavírus.  

“Cuidamos para que toda a atenção 
fosse dada para garantir a segurança 
aos professores e alunos da rede”, 
ressaltou a secretária de Educação, 
Luciana de Ferreira.

Os profissionais contarão com 
equipamentos de proteção individual 
que serão entregues pela pasta. As 
vacinas contra a Covid-19 seguem 
a disposição dos trabalhadores do 
setor, desde o último mês. 

Segundo a gestão escolar, embora 

os profissionais estejam vacinados, 
o protocolo sanitário possui “im-
portância de grau máximo” para 
a retomada das atividades presen-
ciais. O departamento de Proteção 
ao Servidor Público destacou que 
o retorno seguro é essencial, pois é 
preciso olhar com cautela sobre os 
prejuízos causados na formação dos 
alunos, além do impacto emocional e 
social provocados pelas medidas de 
distanciamento. 

Histórico – Anteriormente, a secre-
taria de Educação havia articulado 
retorno às aulas presenciais, mas a 
classe protestou contra a retomada 
e pediu vacinação para todos, como 
meio de proteção à possível situação 
de contágio.

Leito utilizado para o atendimento contra a Covid-19; repasse de R$ 1 milhão deve reforçar estrutura para atendimento na rede

Teste em Silveiras e Aparecida auxilia 
na identificação de assintomáticos

Com o avanço da pandemia da 
Covid-19, cidades como Silveiras 
e Aparecida adotaram o sistema 
de testagem rápida para reduzir a 
curva da disseminação do vírus e 
identificar as pessoas assintomáticas. 
O serviço, que é orientado pela OMS 
(Organização Mundial da Saúde), foi 
adotado  pelos municípios no início 
do mês de julho.

Da Redação 
RMVale

Em Silveiras, o trabalho é oferecido 
para as pessoas que têm interesse em 
realizar o teste rápido e que ainda não 
foram imunizadas contra a Covid-19. 
Tem como intuito verificar se o sis-
tema imunológico do paciente tem 
ou teve recentemente a presença de 
anticorpos IGG e IGM. A cidade tem 
registrados, até o fechamento desta 
matéria 1.220 casos, 18 óbitos e 
4.094 doses de vacina aplicadas. 

Os interessados em realizar o exame 
devem ir ao Rancho do Tropeiro, no 
período das 9h às 12h, localizado no 

Centro de Silveiras, à praça Tenente 
Anacleto Ferreira Pinto, s/n, defronte 
a antiga delegacia. 

Com abordagens semelhantes em 
Aparecida, o objetivo da testagem 
é identificar casos e adotar ações 
de combate ao novo coronavírus, e 
ocorrerá em massa dos feirantes do 
município, foco para a atual gestão. 
Também trabalhadores do setor 
hoteleiro e advogados da OAB serão 
testados. Na cidade, são 3.555 casos 
de Covid, com 106 mortes e mais de 
23 mil doses de vacinas aplicadas.
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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

2358 –Abel Isaias da Silva Ribeiro e Rosimary Cristiane Simão de Oliveira. 
Ele, nacionalidade brasileira, mecânico industrial, solteiro, nascido no dia 08 
de abril de 1993 residente e domiciliado na Rua Américo Alves, 222, Santa 
Terezinha, Aparecida/SP, filho de Expedito Ribeiro e Andréia Cristina da Silva. 
Ela, nacionalidade brasileira, gerente de loja, solteira, nascida no dia 22 de junho 
de 1984, residente e domiciliada na Rua Américo Alves, 222, Santa Terezinha, 
Aparecida/SP, filha de Jorge Luís de Oliveira e Sueli Aparecida Simão de Oliveira.
2359 –Marcos Paulo Manuel e Vitoria Caroline de Souza Silva. Ele, nacionalidade 
brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido no dia 09 de setembro de 1989 residente 
e domiciliado na Praça Maria Erondina Vieira Bergamine, 18, São Roque, Aparecida/
SP, filho de Maria Auxiliadora Manuel. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida no dia 22 de março de 1992, residente e domiciliada na Praça Maria 
Erondina Vieira Bergamine, 18, São Roque, Aparecida/SP, filha de Amauri da Silva 
e Vera Lucia de Souza.
2360 – Felipe Paolo Santos de Oliveira e Izabele Efigenia de Jesus Camargo. 
Ele, nacionalidade brasileira, cozinheiro, solteiro, nascido no dia 24 de março 
de 1994, residente e domiciliado na Rua Santa Rita, 394, fundos, casa 1, Santa 
Rita, Aparecida/SP, filho de Antonio Celso de Oliveira e Ana Paula Aparecida dos 
Santos. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 28 de agosto 
de 1996, residente e domiciliada na Rua Santa Rita, 394, fundos, casa 1, Santa 
Rita, Aparecida/SP, filha de Cícero Vítor de Moura Camargo e Maria Yolanda de 
Jesus Camargo.
2361 – Jose Fernando Magraner Paixão dos Santos e Mariane Veiga Martins de 
Melo. Ele, nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia 18 de maio 
de 1989, residente e domiciliado na Rua Filipo, 10, Vila Mariana, Aparecida/SP, 
filho de Laércio Fernando dos Santos e Silvia Helena Magraner Paixão dos Santos. 
Ela, nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 27 de setembro 
de 1995, residente e domiciliada na Rua Luiza Buzzato, 64, Vila Expedicionários 
Cruzeirenses, Cruzeiro/SP, filha de Albertino Martins de Melo e Lucimara de Jesus 
Veiga.
2362 –Davi Vieira da Silva e Genis Lady Batista de Campos Assis. Ele, 
nacionalidade brasileira, balconista, solteiro, nascido no dia 05 de Janeiro de 
2002, residente e domiciliado na Rua Joaquim Garcia dos Reis, 359, Sagrada 
Face, Aparecida/SP, filho de Laércio Jacintho da Silva e Luciana Vieira dos 
Santos Silva. Ela, nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida no 
dia 22 de maio de 2001, residente e domiciliada na Rua Comendador Pelerson 
Soares Penido, 34, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Luciano Ribeiro de Assis 
e Luciane Batista de Campos.
2363 – Everton Danilo Coelho e Maria Luiza de Almeida Alves. Ele, nacionalidade 
brasileira, motorista, solteiro, nascido no dia 23 de dezembro de 1982, residente 
e domiciliado na Travessa José Gonçalves Silva , 40, Santa Edvirges, Aparecida/
SP, filho de Geraldo de Assis e Coelho e Maria Evanir dos Santos Coelho. Ela, 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 25 de fevereiro de 
1988, residente e domiciliada na Travessa José Gonçalves Silva , 40, Santa 
Edvirges, Aparecida/SP, filha de Manoel Augusto Almeida Alves e Maria Helena 
Ferraz de Almeida Alves. 
2364 – Onofre Reis Morais e Roseli Aparecida Dias. Ele, nacionalidade brasileira, 
pedreiro, divorciado, nascido no dia 26 de Janeiro de 1959, residente e domiciliado 
na Rua Itapira, 440, apto 09, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Onofre Alves e 
Sebastiana Mendes de Jesus Alves. Ela, nacionalidade brasileira, atendente de 
balcão, divorciada, nascida no dia 29 de maio de 1974, residente e domiciliada 
na Rua Itapira, 440, apto 09, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de José Lemes Dias e 
Luiza Quirino Dias.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2021 PROC. Nº 175/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículos novos (zero km), em remessa única, para atender 
as necessidades da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), da 
APAE e da Vila Vicentina da Sagrada Família, ambas do município de Lorena, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ: 22.645.916/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses - DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Extrato de Inexigibilidade de Chamamento Público – Processo nº 3099/2021

O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação da Inexigibilidade de Chamamento 
Público para celebrar Termo de Fomento com a OSC Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A parceria 
destina-se a execução do Serviço a ser ofertado pela OSC – Serviço que garantirá o 
direito de acesso e permanência na escolarização dos alunos que necessitam de apoio 
pervasivos, com deficiência intelectual, múltiplas, transtorno global do desenvolvimento, 
que já estão matriculados e os encaminhados pela Diretoria de Ensino. A Inexigibilidade 
do Chamamento Público decorre da inviabilidade de competição entre as Organizações 
da Sociedade Civil em razão da natureza singular do objeto de parceria e com fundamento 
no art. 31 inc.II da Lei 13.019/2014, a escolha da OSC Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena deu-se considerando que ela possui experiência comprovada no 
trabalho com crianças e adolescentes, inclusive neste serviço, visto que já oferta o serviço 
ao município há alguns anos. Admite-se impugnação a esta justificativa no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar de sua publicação, a ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 137/19 – PP 68/19 – Processo Licit 359/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA CLÍNICA EIRELI
CNPJ: 24.351.695/0001-14
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 137/19, decorrente do Proc. Licit n° 359/19, Pregão Presencial 
n° 68/19, firmado em 06/08/2019, nos termos previstos em sua clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 06/08/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do contrato, pelo período de (12 doze) meses, é de R$ 167.479,10 (cento e 
sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 232/2021-SUP; 
5450/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de cadeiras de escritório, para atender as necessidades da Secretaria 
de Finanças.
CONTRATADA: MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0902-87  -  DATA DA ASSINATURA: 27/07/2021

Lorena segue com vacinação 
de pessoas em situação de rua

Ao lado de Cruzeiro e Gua-
ratinguetá, Lorena iniciou a 
vacinação contra a Covid-19 
de moradores em situação 
de rua. As ações, que contam 
com equipes das secretarias 
da Saúde, Segurança e Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial, devem ter continuidade 
nas próximas semanas.

Com o foco no atendimento 
a pessoas em maior situação 
de vulnerabilidade, a Prefei-
tura realizou a primeira ação 
conjunta na noite da última 
quarta-feira). Também pela 

Rafaela Lourenço
Lorena

praticidade, a vacina utilizada 
é a mesma dos outros dois 
municípios, a Janssen, que 
conta com a aplicação de 
apenas uma dose.

Segundo o secretário de 
Saúde, Antonio Carlos Fabreti, 
a equipe passou por vários 
pontos estratégicos, como a 
Casa da Acolhida, que ofere-
ce serviços de higienização, 
alimentação e leitos para 
dormir. Foram aplicadas 14 
doses. A estimativa é de que 
esse número pode chegar a 
cinquenta pessoas morando 
nas ruas da cidade. “Alguns 
recusaram a vacina e outros 
não estavam no local que 
costumam ficar, é um grupo 

especial, alheio a informações 
e, até por isso, a gente explica 
bem os motivos da vacinação”, 
frisou Fabreti.

Não houve registro de ocor-
rências ou recusa por escolha 
da vacina, e sim pela desin-
formação ou descrença na 
pandemia. “Cada cidade tem 
seu planejamento. Como eu 
vacinei o grupo todo que veio 
para fazer a faixa etária, da 
Janssen, sobraram, aí utiliza-
mos nessas pessoas. O prazo 
de vida dela (vacina) é de 
trinta dias, então não adianta 
segurar, tem que usar”.

As abordagens devem con-
tinuar na cidade, mas ainda 
sem uma data prevista pelo 

Poder Executivo.
Região – Cruzeiro e Guara-

tinguetá estão entre os muni-
cípios que utilizaram a vacina 
da Janssen para atender o 
mesmo público. Cruzeiro, 
que iniciou as aplicações na 
primeira quinta-feira do mês 
(1), já atendeu 35 pessoas, 
nas ruas e em entidades de 
assistências sociais. Já Gua-
ratinguetá centralizou as 
aplicações no Creas (Centro 
de Referência Especializado 
em Assistência Social), para 
atender 34 moradores que 
são acompanhados pelas 
equipes locais. Até o mo-
mento, a cidade aplicou vinte 
doses da Janssen.
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Novos administradores do Edu Chaves, 
visitam Guará para encontro com Soliva

O prefeito Marcus Soliva e o investidor Marcel Moure, 
durante coletiva após debater aeroporto Edu Chaves

VOA-SP planeja ações para aeroporto arrematado em leilão na B3, com outros dez, por R$ 14,7 milhões

A quinta-feira (15) foi mar-
cada em Guaratinguetá pela 
visita dos representantes 
da concessionária VOA-SP, 
novos gestores do Aeropor-
to Edu Chaves. O encontro, 
realizado na sede da Prefei-
tura, contou com a comitiva 
da empresa composta pelo 
presidente do grupo, co-
ronel Marcel Moure, e um 
dos sócios, Paulo Pinotti. 
Pela gestão da cidade, além 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSC), estavam presentes 
o vice-prefeito Régis Yasu-
mura (PL) e  secretários das 
pastas de Governo, Turismo, 
Comércio e Indústria, re-
presentando o Legislativo, 
compareceram à reunião 
o presidente da Câmara, 
Arilson Santos (PSC) e o vere-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

ador Márcio Almeida (PSC). 
Durante coletiva de im-

prensa, Moure detalhou os 
próximos passos na conces-
são do aeroporto, que in-
cluem a liberação do Estado, 
assinatura do contrato que 
deve levar em média de 90 a 
120 dias, e o início das obras 
no local. “Uma vez assinado 
esse contrato, se inicia uma 
fase chamada de transição 
operacional, e é nessa fase 
que vamos construir ‘a qua-
tro mãos’, com o apoio do 
prefeito e dos seguimentos 
da sociedade, o que seria 
mais adequado e onde se-
ria esse terminal, para que 
ele separe a entrada do 
aeroporto civil da Escola de 
Especialistas de Aeronáuti-
ca, de maneira a se tornar 
independente”, explicou o 
investidor. “Acreditamos 
que no máximo a meados de 
2022, se tudo correr bem, 

estaremos com esse proces-
so bastante acelerado”.

O presidente do grupo 
destacou ainda a influência 
do empreendimento para a 
economia de Guaratinguetá 
e região. “Apoio o progra-
ma ‘São Paulo pra Todos’ 
(programa de incentivo ao 
turismo no Estado), e conver-
sando com o secretário de 
Turismo do Estado, Vinicius 
Lummertz, temos a certeza 
plena que vamos recuperar 
dessa pandemia por meio 
da regionalização e dos 
aeroportos de integração”, 
destacou. “Aqui em Guaratin-
guetá, se tratando do ‘Vale 
da Fé’, tenho certeza que 
não se trata apenas de um 
apoio para o munícipio, mas 
sim para todo esse entorno, 
que vem recuperar e atingir 
anseios de muito tempo 
atrás”, completou.

A empresa tem o período 

Foto: Leandro Oliveira

Queda de internações leva á reabertura de 
Pronto Socorro Infantil, em Pindamonhangaba
Após processo de desinfecção, espaço volta a atender crianças; desde março, cidade registra mais de 17,7 mil casos

Com queda nos índices de 
internações por Covid-19, 
Pindamonhangaba desati-
vou, nesta semana, a ala de 
leitos intermediários que 
foram instalados no espaço 
do Pronto Socorro Infantil. 
Na última quinta-feira (23), 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

o espaço voltou a atender 
as crianças, após uma cri-
teriosa desinfecção.

Ainda no início do ano, 
com alto nível de interna-
ções, a secretaria de Saúde 
decidiu que tornaria a ala 
superior espaço em que 
funciona o PSI para o aten-
dimento de pessoas com 
Covid-19 que precisassem 

de até seis meses para reali-
zar a transição operacional. 
Os investimentos no local 
são divididos em duas ca-
tegorias: os obrigatórios e 
previstos. A projeção da VO-
A-SP para ambos os valores 
é de que girem em torno de 
R$ 12 milhões.

Segundo a concessionária, 
o aeroporto, que atenderá 
voos regionais, terá obras 
na estrutura para melhoria 
de qualidades operacionais, 
como terminal de passagei-
ros e aproximação para o 
pouso das aeronaves, que 
é pedido pelas próprias 
empresas aéreas. Apesar do 
local ter atendido por anos 
apenas a demanda militar, o 
aeroporto terá capacidade 
para receber aeronaves de 
até vinte toneladas.

Obras de melhorias na 
mobilidade urbana em torno 
do local também estão nos 

planos da Prefeitura e da 
VOA-SP. Atualmente, a em-
presa gerencia outros cinco 
aeroportos nas cidades de 

Jundiaí, Campinas (Aero-
porto Campo dos Amarais), 
Ubatuba, Itanhaém e Bra-
gança Paulista.

de hospitalização interme-
diário.

“Estamos monitorando 
a queda dos números de 
leitos e felizmente já anun-
ciamos algumas medidas 
como o retorno do aten-
dimento de urgência na 
UPA do Araretama. E hoje 
damos mais um passo, 
devolvendo todo o espaço 

para o atendimento infantil 
de urgência no nosso PS”, 
comentou a secretária de 
Saúde, Ana Cláudia Ma-
cedo.

O Município destacou 
que a desativação é tam-
bém mais um momento 
de comemoração entre 
médicos, enfermeiros e 
profissionais da saúde, 

causada pela queda das 
hospitalizações.

Desde março de 2020, 
Pindamonhangaba regis-
trou mais de 17,7 mil casos 
de coronavírus. Atualmen-
te, os índices de internação 
operam em cerca de 70% 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) da rede pública 
e 50% na rede privada. 

Unidas, as enfermarias pú-
blicas e privadas atendem 
com 50% da capacidade.

Ao longo de um ano e 
meio de pandemia, Pinda-
monhangaba contabilizou 
397 óbitos em decorrência 
do vírus. Mais de 1,7 mil 
pessoas aguardam os resul-
tados dos exames para con-
firmação da contaminação.


