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Sala de aula vazia em Pinda, que devem voltar a receber alunos depois da vacinação dos professores

Com professores vacinados, Pinda elabora 
protocolo sanitário para retomar as aulas
Objetivo é criar normas e garantir segurança para alunos que devem retornar às escolas no próximo mês

Após vacinar os profissio-
nais de educação, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba anun-
ciou, 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 pró-
ximo mês.

Segundo a gestão muni-
cipal, o protocolo foi ela-
borado pela secretaria de 
Educação em colaboração 
com os departamentos de 
Atenção ao Servidor Público 
e de Proteção aos Riscos e 
Agravos e Saúde. As medi-
das foram apresentadas aos 
responsáveis 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 
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segurança aos professores 
e alunos da rede”, ressaltou 
a secretária de Educação, 
Luciana de Ferreira.

Os profissionais contarão 
com equipamentos de pro-
teção individual que serão 
entregues pela pasta. Desde o 
último mês as vacinas contra 
a Covid-19 seguem à disposi-
ção dos trabalhadores. 

Segundo a gestão escolar, 
embora os profissionais es-
tejam vacinados, o protocolo 
sanitário possui “importân-
cia de grau máximo” para 
a retomada das atividades 
presenciais. O departamento 
de Proteção ao Servidor Pú-
blico 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 secretaria 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.

Protesto no inicio da semana para reivindicar melhores condições de trabalho; ação coordenada pelo sindicato segue sem resposta da Latasa

Funcionários mantêm cobrança sobre 
Latasa por acidentes e más condições
Categoria aponta excesso de ocorrências na linha de produção e sobrecarga na jornada de trabalho

Após registrar acidentes 
graves, os metalúrgicos da 
fábrica Latasa fizeram uma 
paralisação, na última segun-
da-feira, dia 26. Os trabalha-
dores reclamam também da 
falta de articulações para o 
pagamento da PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados). 
A empresa, que fica no bairro 
Feital, tem um quadro de mais 
de trezentos funcionários. 

De acordo com o Sindmetp 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Mo-
reira César e Roseira), no 
último dia 23 um trabalhador 
do setor de produção teve a 
mão presa em uma máquina 
e teve quatro dedos esma-
gados. Ainda na sexta-feira, 
outro funcionário, na oficina 
de empilhadeiras, caiu sobre 
um objeto cortante e lesionou 
o tendão da mão. A classe 
apontou também que outros 
acidentes têm ocorrido no 
local de trabalhado, e que so-
mente em trinta dias aconte-
ceram duas quedas do gancho 
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da ponte rolante em espaço 
próximo aos metalúrgicos.

O presidente do Sindicato, 
André Oliveira, afirmou que 
tem criticado a ausência de 
efetivo na Latasa, o que tem 
sobrecarregado os trabalha-
dores. Outro fator apontado 
é a falta de EPI (Equipamento 
de Proteção Individual). Há 
relatos de trabalhadores que 
estão utilizando a mesma 
máscara por até quatro vezes 
mais tempo do que o indicado.

Além das questões de segu-
rança do trabalho, há também 
a reclamação sobre a falta de 
negociação da PLR. Há cerca 
de dois meses, a Latasa deve-
ria ter iniciado as discussões, 
mas conforme a categoria, 
há recusa para abertura da 
negociação. “Ano passado foi 
preciso entrar em greve pra 
ter PLR. É um absurdo essa fal-
ta de transparência, tanto nos 
números de produção quanto 
nas questões de segurança, é 
um completo descaso com a 
vida do trabalhador. Hoje foi 
uma hora de paralisação, mas 
se nada mudar, os protestos 
vão aumentar”, ressaltou o 
presidente.

Fotos: Reprodução

Qualifica Guará 
abre mais de 
500 vagas para 
novos cursos

Com 13 cursos destinados 
a quem busca qualificação 
profissional, a Prefeitura 
de Guaratinguetá está com 
inscrições abertas para o 
Qualifica Guará. O programa, 
vinculado à secretaria da 
Educação, tem parceria com 
o Senai.

O público-alvo são pessoas 
a partir de 16 anos, com 
acesso à internet e câmera 
de vídeo para as aulas 100% 
onlines e gratuitas. O curso 
tem duração de 160 horas e 
oferece quarenta vagas para 
cada área. 

As aulas são para progra-
mador de produção, inglês 
técnico básico, recepção e se-
cretariado, eletricista e insta-
lador, microsoft office básico 
e intermediário, informática 
(sistemas operacionais, har-
dware, segurança da informa-
ção, redes e internet), assisten-
te técnico de vendas, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
logística, libras, assistência de 
recursos humanos, eventos e 
inspetor de qualidade. Os inte-
ressados devem acessar o site 
guaratingueta.sp.gov.br, onde 
há mais detalhes dos cursos 
e o link direto para inscrição.

Da Redação 
Guaratinguetá 
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Seis projetos de lei são aprovados na Câmara; vereadores aprovaram pautas em sessão extraordinária
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Ainda em recesso das ha-
bituais sessões ordinárias, 
a Câmara de Guaratinguetá 
realizou a primeira extra-
ordinária deste ano para 
debater pautas e projetos 
ligados à saúde pública. 
Foram votados seis projetos 
de lei que dispõem sobre a 
abertura de crédito adicio-
nal ao orçamento municipal, 
com a chegada de emendas 
para aplicação no setor. No 
plenário, as pautas passa-
ram por unanimidade.

Os recursos serão aplica-
dos na rede municipal de 
saúde. Somados os repas-
ses, os valores ultrapassam 
a cifra de R$ 1 milhão. 
Deste valor, R$ 152,7 mil 
foram destinados à com-
pra de equipamentos para 
atendimentos médicos de 
especialidades e R$ 247,2 
mil foram repassados para 
atendimentos do Pronto 
Socorro e aquisição de equi-
pamentos permanentes. 
Cerca de R$100 mil chegam 
para a compra de material 
de consumo para atenção 
básica.

Outros  três  projetos 
aprovados são referentes 
à atenção de média e alta 
complexidade, que recebe 

R$ 164,1 mil; equipamentos 
permanentes para a vigi-
lância 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 comuni-
dade, com R$250 mil.

“São diversos valores e 
todas elas (emendas) foram 
destinadas para a saúde. Em 
torno de 90% (dos recursos) 
serão para compra de equi-
pamentos, produtos para 
compor o novo Pronto So-
corro que está sendo cons-
truído ao lado do Hospital 
de Campanha, está em fase 
final”, contou o vereador 
Marcelo Augusto 'da Santa 
Casa', que preside a Comis-
são de Saúde da Casa.

A verba encaminhada ao 
Município é proveniente 
de uma série de emendas 
parlamentares impositivas.

Após a aprovação na Câ-
mara, a secretaria municipal 
de Saúde recebe os recursos 
e faz a destinação para aqui-
sição de equipamentos, ma-
teriais de consumo e para 
o financiamento e serviços 
listados no projeto de lei.

O recesso na Câmara de 
Guaratinguetá vai até o fim 
de julho e a primeira sessão 
está agendada para 3 de 
agosto.

Créditos adicionais reforçam cofres da Saúde 
de Guará com aporte de mais de R$ 1 milhão

Sessão extraordinária para debater ações da saúde pública de Guaratinguetá; cidade tem aprovação para créditos e investimento no setor
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Com foco na abertura do 
atendimento do novo AME 
(Ambulatório Médico Espe-
cializado), o prefeito Isael Do-
mingues (PL) se reuniu com o 

secretário estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn. O início dos 
atendimentos especializados 
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 

Isael Domingues volta a articular 
funcionamento de unidade do AME
Espaço para atendimento de especialidade em Taubaté deve desafogar 
os atendimentos na saúde pública da microrregião de Pindamonhangaba

do ambulatório. Na época, o 
governador João Doria (PSDB) 
afirmou que o equipamento 
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 Prefeitu-
ra de Taubaté e a empresa 
contratada para as obras, 
a Construtora Alexandre 
Danelli, causaram a rescisão 
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 saú-
de de Pindamonhangaba foi a 
Rede Lucy Montoro, com foco 
na assistência oncológica.

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 Histórico 
e Vale da Fé.

Reunião em São Paulo, que abordou a abertura do AME de Taubaté; nova cobrança de Isael Domingues
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 

400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-

dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 

Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 

machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-

cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e regu-
larizações. Projetos 
elaborados com a 
intenção de unir esté-
tica e funcionalidade 
de acordo com os re-
quisitos necessários 
para cada ambiente. 
Telefone: (12) 98202-
9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Alteração de Horário:

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 PROC. Nº 224/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a ALTERAÇÃO DE HORÁRIO da Licitação 
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, Contratação de 
empresa para prestação de serviços de engenharia de pavimentação asfáltica 
em trecho da Avenida México, em trecho Rua 26 de Agosto e da Rua Panamá 
e Pavimentação com bloco sextavado em trecho da Rua Alemanha, em trecho 
da Rua Inglaterra e em trecho da Rua Dr. João Pinto Antunes - Lorena/SP, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
O novo horário será às 14h00min do dia 06 de agosto 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 de Inexigibilidade de Chamamento 

Público – Processo nº 5898/2021
O Município de Lorena/SP torna pública a Ratificação da Inexigibilidade de 
Chamamento Público para celebrar Termo de Fomento com a OSC Instituto 
Dialogare em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 
A parceria destina-se a execução do Serviço a ser ofertado pela OSC – Serviço 
com o objetivo de complementar o trabalho realizado pelo Centro de Referencia 
Especializado de Assistencia Social – CREAS com adolescentes e jovens em 
cumprimento de MSE em meio aberto, especificamente em cumprimento de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade. 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 Instituto Dialogare 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 03 - Contrato 189/20 – TP 26/20 – Processo Licit 453/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: FREDERICO CARVALHO MAZOLINI & CIA LTDA ME
CNPJ: 09.083.327/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência e o reequilíbrio econômico-financeiro por revisão do Contrato 
n° 189/20, decorrente do Processo Licit n° 453/20, TP n° 26/20, firmado em 
28/10/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 01 (um) mês, a partir de 28/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no inc.XXI do art. 37 da Carta Magna e 
art. 65, II, “d”, da Lei 8666/93, fica, a título de reequilíbrio econômico-financeiro 
por revisão, acrescido aproximadamente 9,22% (nove inteiros e vinte e dois 
centésimos por cento) ao valor do contrato n° 189/20, decorrente do processo 
licitatório n° 453/20, TP n° 26/20, que versa sobre prestação de serviços de 
instalação do sistema de combate ao incêndio e pânico em diversas unidades 
escolares: EM Adelina Alves Ferraz; EM prof. Ruy Brasil Pereira; EM prof. 
Francisco Prudente de Aquino; EM prof. Climério Galvão Cesar; EM Papa João 
Paulo I; EM prof Hermínia Figueira de Azevedo Almeida; EM prof Maria José da 
Cunha Senne e EM Santa Edwiges, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, firmado entre os Contratantes em 28/10/20, em decorrência do 
seguinte fato: existência de excepcional aumento de preço de itens que compõem 
o objeto contratado em função da pandemia de COVID-19.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato é de R$ 55.683,29 (cinquenta e cinco mil 
seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 702.610,64 
(setecentos e dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta e quatro centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2021

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: LUANA KAREN SANCHES DO 
PRADO RG: 497431580; THAIS MENDES 
PEREIRA RG: 404347745
Lorena, 02 de agosto de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

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 
231/2021-SUP; 4290/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de bebedouros para atender as 
necessidades da Secretaria do Meio Ambiente.
CONTRATADA: ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES
CNPJ: 35.386.335/0001-74
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021

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 
234/2021-SUP; 4909/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada 
em realização de exames não disponíveis no 
laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO 
ANDRADE LTDA EPP
CNPJ: 07.185.057/0001-51
C O N T R ATA D A :  U N I M E D  D E  L O R E N A 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 48.717.516/0005-01
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2021

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 
235/2021-SUP; 5276/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de placas de rua para atender as 
necessidades da Secretaria de Obras.
CONTRATADA: J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME
CNPJ: 05.314.600/0001-48
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 25/2021 PROC. Nº 239/2021.

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 para conservação de próprios públicos e pontes 
rurais por 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 25 de agosto 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
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 

Nº 20/2021 PROC. Nº 228/2021.
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 aquisição de materiais metálicos 
para consertos e manutenções em próprios públicos 
do Município pelo período de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 23 de agosto 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
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 24/2021 PROC. Nº 237/2021.

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 Ata de Registro 
de preços para aquisição de material hidráulico para conserto e manutenção dos 
próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se 
às 09h30min do dia 19 de agosto 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.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 
 
 

O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS DA 
TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os Associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL que fará realizar em sua sede social sito à Rua Paissandu nº. 
250, Centro de Guaratinguetá, São Paulo no próximo dia 26 de agosto de 2021, às 
19 horas em primeira convocação e uma hora após em segunda convocação com 
qualquer número de Associados, para a ORDEM DO DIA: 

 
- eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de março de 2021 a 

março de 2023;  
- aprovação ou não das contas da diretoria do biênio março de 2019 a 

março de 2021. 
 
A ASSEMBLEIA GERAL se fará realizar nos moldes determinados pelos 

Artigos cabíveis do Estatuto e o Edital completo se encontra afixado na sede desta 
Entidade. 

 
 

 
Guaratinguetá, 02 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

(Vice-Presidente) 
 

Ederson Marco Gonçalves 
(1º Secretário) 

 
Antonio Vicente Campos 

(2º Secretário) 

 

Vereadores: 

Cleber Mateus Tomazi 
de Oliveira 

Fernando Cesar de 
Queiroz Motta 

Geraldo Rodrigues 
Ferreira Neto 

José Carlos Gonçalves 
Courbassier 

Marcos Rafael Gonçalves 
Uchôas 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Pelo presente termo, torna público para conhecimento dos 
interessados, o resultado do julgamento das propostas de que trata o 
Processo Administrativo nº 010/2021 – Carta Convite nº 002/2021, 
que teve como objetivo a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCECÇÃO 
E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, em conformidade com as 
especificações constantes no edital e seus anexos do certame. Foi em 
toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, conforme a Lei 
8.666/93, art. 23, inciso II, alínea “a”, e suas alterações. Desse modo, 
satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório 
Carta Convite nº 002/2021 e ADJUDICO ao proponente: STYLE 
MÓVEIS PLANEJADOS, CNPJ nº 28.400.321/0001-00, no valor global 
de R$ 59.550,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta 
reais). Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de 
Julgamento. Piquete/SP, 03 de agosto de 2021. JOSÉ LUIZ DE FARIA 
JÚNIOR. Presidente da Câmara Municipal de Piquete 

 



4 DE AGOSTO DE 20214

Atletas conquistam voltam aos pódios em São Paulo 
e Centro Hípico Italiano retoma os campeonatos
Ranking Interno marca retorno de competições e deve contar com alunos e familiares; desempenho de alto nível

Rafaela Lourenço
Lorena

Após um ano e cinco meses 
sem competições, o Centro Hí-
pico Italiano, em Lorena, retor-
na gradativamente a realização 
de eventos, como no próximo 
dia 14, a primeira edição do 
Ranking Interno de Hipismo, 
que aguardava a atual maior 
flexibilização devido a pande-
mia da Covid-19. O Centro, que 
coleciona conquistas e um alto 
nível de representatividade em 
competições externas, tem a se-
quência familiar no esporte da 
fundadora, Fernanda Bongetta.

Fechado de março a setem-
bro, funcionando apenas para 
os clientes que hospedam seus 
cavalos, o Centro deve marcar o 
retorno dos campeonatos com 
a edição do Ranking Interno 
apenas com os alunos locais. 
O evento seguirá todos os 
protocolos sanitários contra 
a disseminação do novo coro-
navírus, além de ser realizado 
em uma ampla área aberta 
que deve contar um instrutor 
e até quatro alunos montados 
nos cavalos, mantendo o dis-
tanciamento. 

De acordo com a proprietá-
ria, Bruna Bongetta, é gratifi-
cante retornar as atividades 
com segurança para os 14 
profissionais que atuam desde 
a jardinagem até os instrutores 
e tratadores dos animais, e 
principalmente para os clien-
tes e praticantes. Ao todo são 
34 cavalos no espaço, sendo 
22 de proprietários e 14 pró-
prios, dois para competições, 
três de estimação e o restante 
para a escolinha. “As aulas de 
equitação começam de cinco 
anos em diante, temos alunos 
de 60 anos! E o hipismo é um 
esporte bacana porque os que 
competem não tem a diferença 
de gênero. Competem todos na 
mesma categoria, e nas abertas 
competem também todas as 
idades”, frisou Bruna ao expli-
car que a idade não influencia 
no desempenho do atleta e sim 
a conexão com o animal, pela 

Idosa de 97 anos é internada após esperar 
por dois dias após aguardar vaga em UTI
Filha de paciente fez apelo por internação da mãe; Hospital Frei Galvão abriu leito na quarta-feira

Uma paciente de 97 anos 
aguardou por cerca de dois 
dias até ser internada na 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). Ela havia dado 
entrada no Pronto Socorro 
de Guaratinguetá na última 
segunda-feira (19).

De acordo com relatos 
da filha da paciente, Nadir 
Coelho, a mãe, de 97 anos, 
necessitava de um leito de 
UTI para internação, mas 
não haviam leitos disponíveis 
no Hospital Frei Galvão. Na 
manhã de quarta-feira (21), 
Nadir fez contatos com veícu-
los de comunicação da região 
e expôs o caso.

No mesmo dia, a Prefeitura 
de Guaratinguetá, por meio 
de nota, informou que a 
paciente “aguardava a vaga 
de UTI pois não havia leito 
disponível”. Ainda segundo 
comunicado da Prefeitura, ela 
“estava inserida no sistema 
Cross (Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços de Saú-
de) do Governo do Estado”. A 
idosa foi atendida no hospital 
com “todo suporte” e com um 
profissional da secretaria 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Hospital Frei Galvão, que chegou a ficar sem leito de UTI para atender paciente nesta semana; caso de idosa gerou repercussão na cidade

de Saúde que acompanhou 
o caso.

Até quarta, a Prefeitura 
aguardava liberação de vaga 
para internação por meio do 
sistema Cross. “Minha mãe foi 
transferida para a UTI ontem 
à noite”, confirmou Nadir Co-
elho nesta quinta-feira (22). 
Segundo a filha, a mãe teve 
um derrame pleural, o cora-
ção estava inchado e ela não 
estava apresentando reação. 
“Só Deus, ela está nas mãos 
de Deus”.

O Hospital Frei Galvão foi 
procurado para responder 
e se manifestou por meio de 
nota. “(...) a paciente já se en-
contra internada na UTI des-
de o dia 21 de julho de 2021. 
Com relação à regulação de 
vagas, esclarecemos que se-
guimos o seguinte protocolo: 
quando o paciente dá entrada 
no Pronto Socorro Municipal 
e o médico solicita internação, 
primeiramente, esse paciente 
é inserido no Kvagas, um sis-
tema de regulação municipal 
onde a referência é a Santa 
Casa de Guaratinguetá e, 
posteriormente, o Hospital 
Maternidade Frei Galvão. 
Uma vez que não há vaga 
nas instituições, o paciente é 
então inserido na Cross”.

Fotos: Ana Laura Carvalho

sensibilidade do cavaleiro ao 
conduzi-lo.

A proprietária destacou ain-
da que mesmo durante o pe-
ríodo fechado na pandemia, o 
funcionamento interno seguiu 
normalmente com as ativida-
des de fisioterapia, gelo para a 
musculatura e toda a recupera-
ção dos animais como atletas. 

Para as competições exter-
nas, o Centro também manteve 
a qualidade nas participações, 
como representaram os irmãos 
Leonardo e Luísa Bergamaschi, 
que conquistaram medalhas 
no início do mês em São Paulo. 
Leo, de apenas 8 anos, além de 
trazer o bronze do Campeonato 
Paulista para casa, também 
garantiu a prata por equipe 
na categoria preliminar do 
Campeonato Paulista Brasilei-
ro. O jovem atleta também se 
destacou ficando em quinto 
lugar no Brasileiro de Salto, ca-
tegoria preliminar que contou 
com 127 concorrentes.

Já a irmã Luísa, de 10 anos, 
ampliou o orgulho da família 
com a sua primeira participa-
ção no Campeonato Brasileiro 
conquistando o nono lugar 
entre 126 concorrentes, além 
da quadragésima posição no 
paulista. E no campeonato de 
Amazonas, realizado apenas 
com mulheres, que participou 
ao lado da médica Candice 
Braga, Luísa ficou no segundo 
lugar do pódio. A doutora 
conquistou o terceiro lugar no 
individual e o vice-campeonato 
por equipes.

Ana Laura Marton, de 12 
anos também representou o 
Centro Hípico Italiano e ficou 
em oitavo lugar no Paulista de 
Hipismo, concorrendo com 66 
atletas. “A gente não esperava 
que fôssemos para São Paulo, 
na Hípica Santo Amaro, uma 
das mais renomadas do territó-
rio nacional, e ele representou 
muito bem (Leo). Todos na 
verdade!”, comentou Bruna 
sobre os desempenhos.

Ainda sobre competições, Lo-
rena realiza desde 2015, a cada 
dois anos, a Copa Fernanda 
Bongetta, em homenagem a tia 
de Bruna, fundadora do espaço, 
que faleceu em 2014. O evento, 
que conta com a participação 
de hípicas de outras regiões 
como Minas Gerais e São Paulo, 
capital, seria realizado em se-
tembro, mas a direção estuda 
postergá-lo devido as medidas 
para inibir a disseminação do 
novo coronavírus. 

Conheça o espaço – O Centro 
Hípico Italiano, localizado à 
rua Scyllas Thomè de Souza, 
409, no Parque das Rodovias, 
funciona de segunda à sexta-
-feira, das 8h às 12h e das 14h 
às 16h, e aos sábados, das 8h 
às 13h. Os interessados em 
conhecer mais sobre o esporte 
e as instalações, que contam 
também com a interação com 
outros animais como lhamas 
e antas, podem agendar uma 
aula experimental e gratuita 
presencialmente ou pelo te-
lefone (12) 98141-2401, que 
também é WhatsApp.


