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Trabalho de pavimentação pelas ruas da cidade; Prefeitura de Lorena anuncia novas liberações do Governo do Estado para infraestrutura

Prefeitura de Lorena amplia pavimentação e aguarda 
por convênios para novas obras em estradas vicinais
Com foco na mobilidade urbana, planejamento para recapeamentos e obras devem expandir número de ciclovias

Com o foco na recuperação 
da zona rural, Lorena além de 
firmar um novo convênio com 
o Estado para mapeamento, 
segue com as obras de pavi-
mentação de estradas vicinais. 
Após a finalização de trechos, o 
Município aguarda liberações 
do DER (Departamento de Es-
trada e Rodagem) para projetos 
que interligam Guaratinguetá 
e Cunha.

Com um investimento de 
aproximadamente R$ 2 mi-
lhões, Lorena concluiu a pa-
vimentação da Serra Bonita e 
deve entrar na fase final das 
obras na Serra do Tarumã, 
importantes acessos ao bairros 
Sertão Velho e Pinhal Novo. A 
região, onde moram cerca de 
cinquenta famílias, segue com 
as obras de infraestrutura em 
um trecho de 1,5 quilômetro.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, os trabalhos 
na região de serras íngremes 
devem ser entregues no iní-
cio deste mês. “Havia muito 
problema. Na época de chuva 
principalmente, os carros não 
conseguiam subir. Essa pavi-
mentação vai ajudar muito, 

Rafaela Lourenço
Lorena

como no transporte escolar, o 
pessoal da Saúde que vai pra 
lá diariamente e o dia a dia dos 
fazendeiros”.

Rosana ressaltou também 
que o Governo do Estado con-
templou o bairro Ponte Nova 
com a recuperação funcional 
da vicinal que liga o bairro até 
a unidade da EEL USP (Escola 
de Engenharia de Lorena – 
Universidade de São Paulo). A 
extensão de 3,5 quilômetros 
será recapeada e analisada 
a possibilidade de instalação 
de uma ciclovia. A obra esti-
mada em R$ 3.233,897 está 
em processo de licitação pelo 
DER e deve ser iniciada ainda 
este ano.

Quanto aos projetos em aber-
to junto ao DER, Lorena busca a 
mesma recuperação da estrada 
da Santa Lucrécia e do Porto do 
Meira. “Esses já estão no DER 
com projeto pronto esperando 
o governo liberar para fazer 
essas licitações”, frisou.

A chefe da pasta também 
ressaltou o projeto para plei-
tear a SP-171 José de Carva-
lho, vicinal com cerca de 12 
quilômetros de extensão que 
liga Lorena, Guaratinguetá e 
Cunha. O orçamento gira em 
torno de R$ 44 milhões para di-
vidir entre os dois municípios.
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Da Redação
Aparecida

Aparecida foi escolhida pelo 
o Instituto Butantan para ser 
a primeira cidade do país a re-
ceber o laboratório móvel que 
vai fazer testes para identificar 
novas variantes da Covid-19. 
O município foi selecionado 
devido ao número de turistas 
de várias partes do Brasil que 
visitam o Santuário Nacional.

De acordo com o Butantan, 
o contêiner, instalado na pra-
ça Kennedy, nesta sexta-feira 
(6), permanecerá por uma 
semana, com perspectiva de 
diagnosticar até quinhentas 
amostras.

Com investimento de R$ 3 
milhões, o laboratório móvel 
conta com três sequenciadores 
genéticos, centrífuga, sela-
dora, geladeira, freezer para 
armazenamento de amostras, 
entre outros equipamentos 
que funcionarão 24 horas. “O 
objetivo é sermos mais ágeis e 
assertivos para entender quais 
regiões precisam de mais 
atenção”, enfatizou a diretora 

Aparecida recebe projeto Lab Móvel 
do Butantan para sequenciar Covid-19
Contêiner na Benedito Meirelles acelera processo; Guará, Potim e Roseira também são beneficiadas

do Centro de Desenvolvimento 
Científico do Butantan, Sandra 
Coccuzzo. 

O local contará com quatro 
profissionais para realizar as 
análises dos exames colhidos 
pelo Centros de Enfrentamen-
to à Covid-19 e das cidades 
vizinhas de Guaratinguetá, 
Potim e Roseira. “O contêiner 
é uma unidade itinerante de 
alta complexidade para fazer 
a identificação de grande volu-
me no local onde as variantes 
estão sendo identificadas. É 
um laboratório extremamente 
complexo do ponto de vista 
dos equipamentos”, explicou 
o presidente do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas.

Segundo a Prefeitura, os alu-
nos da rede ensino municipal 
serão convidados para conhe-
cer as instalações do labora-
tório itinerante. A população 
também poderá acompanhar 
os trabalhos dos profissionais, 
pois o contêiner, que tem 12 
metros de comprimento e 
quase três metros de altura, 
conta com uma parte de vidro 
que permite a observação dos 
procedimentos. Sandra Coccuzzo, diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Butantan; projeto para análise de variante do novo coronavírus
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Frente da escola municipal Mário Covas, no Bairro da Cruz, uma das unidades que se prepara para receber alunos no próximo dia 16

Lorena anuncia kit merenda para alunos da 
rede pública municipal após entrave com TCE
Distribuição sem data prevista para início enquanto as aulas presenciais retornam no próximo dia 16

A Prefeitura de Lorena encerrou 
a “novela do kit merenda escolar”, 
na última semana. Com a reali-
zação do processo licitatório, os 
trabalhos seguem para o início 
das distribuições aos alunos da 
rede pública municipal de ensino e 
atendimento aos pedidos recorren-
tes de famílias da cidade, que deve 
ter o retorno das aulas presenciais 
no próximo dia 16.

Enquanto municípios como 
Silveiras, Cruzeiro e Cachoeira 
Paulista deram continuidade à dis-
tribuição dos kits merenda desde 
2020, Lorena “patinava” com o 
seu pregão. Desde abril, previsão 
de início dos serviços, o Município 
marcou e reagendou datas para 
o certame, que recebeu aponta-
mentos e pedidos e impugnação 
de empresas concorrentes, até a 
liberação do Tribunal de Contas 
do Estado.

Definido na última semana, o 
atendimento em Lorena deve ser 
feito por até cinco empresas ven-
cedoras. Segundo o secretário de 
Educação, Claudinei Bastos, os kits 
serão por modalidades como do en-
sino totalmente remoto, o híbrido, 
individual e de pessoas com into-
lerâncias a produtos alimentícios 
como a lactose. “Nós tivemos aí, a 
finalização do processo licitatório 
e estamos agora na fase de averi-
guação das amostras do que será 
disponibilizado para os alunos. 
Feito isso, tendo o aval a gente 
entra no processo de assinatura 
de contrato”, explicou.

Ainda sem uma data para iniciar 
as distribuições, o kit será montado 
de acordo com o consumo men-
sal do aluno e com uma entrega 
por mês, seguindo a modalidade 
classificada, ou seja, se os pais ou 
responsáveis optarem pelo ensino 
híbrido, o matriculado receberá os 
mantimentos referentes aos dias 
em que não estará na escola, e 
assim sucessivamente. A secretaria 
de Educação consultou as famílias 
e cerca de 4,5 mil dos 8,6 mil 
alunos, do primeiro ao nono ano, 
solicitaram a alimentação para as 
residências.

Sobre os valores dos contratos 
com vigência até dezembro, o 
secretário alegou que não acom-
panhou a tomada de preços, mas 
garantiu que haverá uma econo-
micidade para o Município. “Como 
o leilão é por lotes, não tem como 
evitar (vitória de mais empresas), aí 
foram as melhores ofertas por cada 

Rafaela Lourenço
Lorena

lote. Se tivéssemos servindo para 
todos os alunos da rede, de abril 
até dezembro o kit remoto, o valor 
chegaria em torno de R$ 6 milhões. 
Como vai ter início agora e não vão 
ser todos alunos, vai perceber um 
valor muito menor, coisa de 40% 
a menos”, frisou Bastos.

A projeção deve ser feita após 
um mês de distribuições, de acordo 
com a demanda, que pode aumen-
tar com as adesões ou diminuir 
com a presença de mais alunos 
nas unidades escolares.

Volta às aulas presenciais – Os 
profissionais da Educação retor-
narão, no próximo dia 11, para 
um replanejamento sobre a volta 
às aulas presencias programada 
para o dia 16 de agosto, com 50% 
dos alunos. Será mantido o sistema 
híbrido, revezando os estudantes 
por grupos semanais, como A e B. 
Devido o distanciamento mínimo 
de um metro para todas as ativida-
des, as escolas não comportariam 
100%.

As aulas serão presenciais de 
segunda a quinta-feira. Já as sex-
tas-feiras serão reservadas para o 
atendimento remoto dos alunos 
que estarão em casa. 

De acordo com o secretário de 
Educação de Cruzeiro, José Farouk, 
que retomou às aulas presenciais 
na última segunda-feira (2), este 
retorno “é um direito e não um 
dever dos alunos”.

Quanto aos professores, os de 
grupo de risco que ainda não 
tomaram a segunda dose contra 
a Covid-19 não retornarão aos 
trabalhos presenciais até com-
pletarem o esquema vacinal. A 
ação poderá acarretar em classes 
integralmente no sistema remoto 
por um determinado período, pois 
não haverá substituição do mesmo. 
“Professor que está no teletraba-
lho, ele não está de licença, ele está 
trabalhando e não há mecanismos 
que justifiquem pagar por um 
mesmo serviço a dois profissionais 
diferentes”, frisou Bastos. 

Creches suspensas – Por enquan-
to, as creches seguem sem um re-
torno previsto. A Prefeitura alegou 
priorizar a segurança das crianças, 
apesar de reconhecer a necessidade 
do serviço para as comunidades. “O 
bebê precisa de colo e isso sujeita a 
criança a alguma situação que pode 
levar ao contágio. Também temos 
que pensar ainda nos protocolos de 
saúde da criança”, citou Claudinei, 
ao concluir que não é uma atitude 
inédita de Lorena, pois o Executivo 
segue acompanhando municípios 
vizinhos, que também estão ponde-
rando neste retorno, no momento.

Fotos: Gabriel Cunha
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Águas Piquete reforça necessidade da população em agir localmente 
e pensar globalmente, nas gerações futuras para bem do serviço

Água: fator primordial para o 
desenvolvimento sustentável

 Dados da Agência Nacio-
nal das Águas (ANA) mos-
tram que a demanda por 
uso de água no Brasil deve 
aumentar em 30% até 2030, 
com isso novas formas de 
aproveitamento da água de-
vem auxiliar na solução de 
desperdícios, com reuso da 
água de chuva, construções 
sustentáveis, dessalinização 
e despoluição são algumas 
delas.

O nosso planeta tem gran-
de quantidade de água, mas 
apenas 3% é doce e disponí-

Da Redação
Piquete

vel para consumo humano e 
com a demanda de água au-
mentando a cada dia, assim 
como a poluição das reser-
vas de água doce, torna-se 
essencial a conscientização 
da população para garantir 
o abastecimento no futuro.

Segundo Sérvio Bovo, “As 
soluções estão relacionadas 
não só ao déficit de entrada 
de água, mas também quan-
to ao desperdício gerado 
pelo mau gerenciamento 
e uso, por isso, a Águas 
Piquete conta com a cons-
cientização da população 
que ao consumir a água de 
forma adequada contribui 

para o desenvolvimento 
sustentável. É o local pen-
sando no global”, explica 
o diretor operacional da 
Águas Piquete.

A água sendo um recurso 
escasso, finito e indispen-
sável para todos os seres 
vivos, tem papel funda-
mental no desenvolvimento 
econômico por fazer parte 
do processo da maioria das 
indústrias sendo insumo 
fundamental na rotina de 
todos. Dessa forma, a sua 
preservação e disponibili-
dade é fundamental para 
a manutenção da vida e 
do bom funcionamento da 

economia.
Em Piquete, a Águas Pi-

quete, operação do gru-
po Iguá responsável pelo 
abastecimento de água no 
município, reforça conti-
nuamente a melhoria dos 
processos para que haja um 
ciclo sustentável da água 
desde sua captação e trata-
mento para distribuição até 
a utilização nas residências 
e indústrias, por meio de 
ações de conscientização 
do consumo e manutenção. 
Dessa forma, avaliando a 
disponibilidade e a quali-
dade desse recurso para as 
futuras gerações.

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

2365 – Emerson de Amorim Bento Barros e Juliana Scharlat da 
Cruz Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
no dia 16 de julho de 1995, residente e domiciliado na Avenida Zezé 
Valadão, 1188, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Luiz Batista de Barros e 
Maria de Amorim Bento Barros. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida no dia 17 de abril de 1996, residente e domiciliada na 
Rua Avenida Zezé Valadão, 1188, Aroeira, Aparecida/SP, filha de Juraci 
Aparecido de Oliveira e Monica da Silva Cruz de Oliveira.
2366 – Wanderlei Moreira da Costa Filho e Bianca Taís Ribeiro 
Galdino. Ele, nacionalidade brasileira, eletricista, solteiro, nascido no 
dia 13 de agosto de 1989, residente e domiciliado na Rua Itapemirim, 
467, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Wanderlei Moreira da Costa e Rita 
de Cassia da Cruz. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, solteira, 
nascida no dia 06 de junho de 1993, residente e domiciliada na Rua 
Itapemirim, 467, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Benedito Galdino Filho 
e Creusa Maria Ribeiro.
2367 –Webert Cesar Alves e Renata Aparecida da Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, ajudante de motorista, solteiro, nascido no dia 
05 de setembro de 1982, residente e domiciliado na Rua São Vicente de 
Paula, 139, Centro, Aparecida/SP, filho de Jorge Alves e Celina Maria 
Alves. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 04 de 
agosto de 1980, residente e domiciliada na Rua São Vicente de Paula, 
139, Centro, Aparecida/SP, filha de Maria da Gloria da Silva.
2368 – Luiz Antonio de Carvalho e Lizete Aparecida Pinto. Ele, 
nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro, nascido no dia 26 de fevereiro 
de 1962, residente e domiciliado na Rua Major Manoel M. Castilho, 
192, São Sebastião, Aparecida/SP, filho de José Afonso de Carvalho e 
Benedicta de Campos Carvalho. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida no dia 11 de dezembro de 1957, residente e domiciliada 
na Rua Major Manoel M. Castilho, 192, São Sebastião, Aparecida/SP, 
filha de Roque Pinto e Maria das Dores Figueira Pinto.
2369 –Wellington Ricardo de Sousa Nunes e Valesca Fernanda Freire 
dos Santos. Ele, nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro, nascido no 
dia 24 de janeiro de 1983, residente e domiciliado na Rua Itapetininga, 
604, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Augusto Nunes e Maria Aparecida 
de Sousa. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no 
dia 06 de dezembro de 1993, residente e domiciliada na Rua Itapetininga, 
604, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Antonio Carlos Monteiro dos Santos 
e Mônica Freire da Cunha.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 26/2021 PROC. Nº 259/2021.

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 elétrico para manutenção dos próprios públicos do município, pelo 
período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 30 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 TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 124/2017 – Processo 309/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 O presente termo aditivo tem como objeto registrar a incorporação da Imprensa Oficial 
do Estado S/A – IMESP pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo – PRODESP, passando esta a suceder aquela na execução dos serviços inerentes 
ao contrato que ora se adita.
1.2 Em virtude da incorporação deverá ser utilizado para o faturamento dos serviços 
prestados o CNPJ n° 62.577.929/0114-12 (PRODESP – filial Mooca – São Paulo)
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP 
manterá todas as condições estabelecidas no contrato original e em seus eventuais 
aditivos, nos termos da lei de regência do contrato, de modo que não haverá qualquer 
risco ou prejuízo para a execução do objeto pactuado, e, decorrência da modificação na 
estrutura da empresa contratada.
2.2 A presente alteração surtirá efeitos desde a data da incorporação, convalidando toda 
a prestação de serviços realizada pela Contratada, inclusive para fins de faturamento 
pelos serviços prestados.
CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Taboão da Serra – SP, para dirimir quaisquer 
questões atinentes à contratação ora objeto de ajuste, com renuncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.
DATA DA ASSINATURA: 02/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 01/2020

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Centro de Recuperação 
a Ação Social Instituto Rodson Lima, CNPJ nº 28.544.216/0001-37, por meio da Secretaria 
da Saúde, celebram o Termo Aditivo 02, que tem como objeto o desenvolvimento de 
ações para a implantação, instalação, manutenção e gerência de uma moradia na 
modalidade Serviço Residencial Terapêutico Tipo II, para pacientes egressos de instituições 
psiquiátricas, com histórico de longa permanência previamente avaliados e encaminhados 
pelas Equipes de Desinstitucionalização da Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria 
Municipal de Saúde. Data da assinatura: 28/07/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo de Fomento 
01/2021 que tem como objeto o 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. Data da assinatura: 11/08/2021.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. nº 202/2021 - PE nº 09/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, registrados em ata juntada aos autos, nos termos 
da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços de material 
gráfico para diversas secretarias, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a 
emissão da respectiva Ata de Registro de Preços.
EMPRESA: BELLA´S GRÁFICA EIRELI ME  CNPJ: 17.915.708/0001-75
VENCEDOR DOS ITENS: 05,08,09,10,15,26,27,28,30,32,51,59,69,71,72,73,76,80,81,
82,83,84,85,97,98,99,100,101,102,106,107.
VALOR: R$ 35.977,10 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)
EMPRESA: COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP CNPJ: 00.158.540/0001-06
VENCEDOR DOS ITENS: 21,25.
VALOR: R$ 6.318,00 (seis mil, trezentos e dezoito reais)
EMPRESA: FABIANO COSTA AZEVEDO ME CNPJ: 29.551.995/0001-60
VENCEDOR DOS ITENS: 03,06,11,12,13,14,16,17,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,49,
52,53,54,56,60,61,63,64,65,66,67,68.
VALOR: R$ 54.930,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta reais)
EMPRESA: JOSE LUIZ DE ALMEIDA GRAFICA ME CNPJ: 06.983.554/0001-32
VENCEDOR DOS ITENS: 24,48,77,78.
VALOR: R$ 17.244,60 (dezessete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta 
centavos)
EMPRESA: HOUSE COMUNICAÇÃO EIRELI CNPJ: 36.474.440/0001-28
VENCEDOR DOS ITENS: 23.
VALOR: R$ 51.264,00 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais)
EMPRESA: MARCELO ALVES DA SILVA CNPJ: 33.823.718/0001-37
VENCEDOR DOS ITENS: 02,04,18,20,22,31,45.
VALOR: R$ 8.260,40 (oito mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos)
EMPRESA: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 05.460.642/0001-97
VENCEDOR DOS ITENS: 62.
VALOR: R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais)
EMPRESA: PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME CNPJ: 01.685.714/0001-43
VENCEDOR DOS ITENS: 01,07,19,29,34,35,43,50,55,57,58,70,74,75,79,87,88,89,108,
109,110,111,112,113.
VALOR: R$ 150.923,50 (cento e cinquenta mil, novecentos e vinte e tres reais e cinquenta 
centavos)
EMPRESA: RAFAELA CORREIA DANTAS - COML E GRAFICA DANTAS EIRELI
CNPJ: 31.970.414/0001-77
VENCEDOR DOS ITENS: 33,86,90,91,92,93,94,95,96,103,104105.
VALOR: R$ 47.405,00 (quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 10/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. nº 225/2021 - PE nº 11/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, registrados em ata juntada aos autos, nos termos 
da Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de máquina de lavar e secar para atender 
as necessidades das creches da Rede Municipal de Ensino, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação 
da empresa vencedora, com a emissão do contrato e respectiva nota de empenho.
EMPRESA: RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 
ME CNPJ: 21.724.639/0001-90
VENCEDOR DO ITEM: 01
VALOR: R$ 40.590,00 (quarenta mil, quinhentos e noventa reais)
DATA DA ASSINATURA: 10/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os 
Servidores através das empresas:
Processo 249/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 250/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 251/2021
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 252/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 253/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 254/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 255/2021
Empresa: Consórcio 123 “São José Passes” ME
CNPJ 10.295.212/0001-05
Processo 256/2021
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0001-30
Processo 257/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 258/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Data da assinatura: 05/08/2021

Prefeito Sylvio Ballerini

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Contrários ao plano de 
carreira implementado pela 
empresa Gerdau, em 2017, 
os funcionários da unidade 
de Pindamonhangaba promo-
veram um protesto na manhã 
desta quinta-feira (5). Os ma-
nifestantes, que paralisaram 
suas atividades por cerca 
de duas horas, denunciam 
que parte dos trabalhadores 
está acumulado funções sem 
receber o reajuste salarial.  

Comandado pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pin-
damonhangaba, o protesto 
na porta da empresa foi 
iniciado por volta das 7h. Em 
assembleia, os quase 2,4 mil 

Funcionários da Gerdau protestam contra 
o modelo de plano de carreira em Pinda
Trabalhadores denunciam acúmulo de funções; sistema paralisado por duas horas

funcionários da fabricante de 
laminados de aço aprovaram 
a interrupção momentânea 
do serviço.

De acordo com o sindicato 
da categoria, os trabalha-
dores criticam o programa 
de plano de carreira, deno-
minado “Multifunção”, que 
estaria causando distorções 
na estrutura de cargos e sa-
lários. “Desde 2017, estamos 
reivindicando adequações no 
‘Multifunção’, já que muitos 
colaboradores estão com seus 
salários defasados e acumu-
lando diversas funções, sem 
receber por elas. A fábrica 
colocou muitos trabalha-
dores em nível mais baixo, 
com cada vez mais funções 
acumuladas e parou o plano 
de carreira. De 30 a 40% 

dos funcionários têm algum 
problema relacionado a situ-
ação”, afirmou o presidente 
do sindicato, André Oliveira.

Durante a assembleia, os 
manifestantes questionaram 
ainda o fato de a Gerdau não 
pagar o direito trabalhista de 
adicional de insalubridade 
aos metalúrgicos que atuam 
no Setor de Laminação 3. 
Segundo a categoria, a área 
oferece riscos à saúde como 
excesso de poeira, calor e 
ruídos. 

Após a manifestação, os 
funcionários retornaram ao 
trabalho por volta das 9h. A 
categoria não descarta pro-

mover novas paralisações ao 
longo do mês, caso a direção 
da empresa não atenda as 
reivindicações. 

Outro lado – Em nota oficial 
à imprensa regional, a Gerdau 
destacou que o programa 
‘Multifunção’ é um modelo de 
desenvolvimento de carreira 
operacional, implementado 
em todas as suas plantas no 
Brasil. A companhia ressal-
tou ainda que “reforça seu 
compromisso com o diálogo 
contínuo e transparente tanto 
com os representantes do 
Sindicato quanto com seus 
colaboradores (trecho da 
nota)”.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

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 
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.

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

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 

Início em
1° DE JULHO

DE 2021

Primeiros
30 dias

10% DE 
DESCONTO
NA ADESÃO

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias

Até
90 dias}

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS
NA PARCERIA OAB E CAS DE LORENA

Até os primeiros 90 dias de

parceria será permitida a 

inclusão de pais com até 64 anos.
DEPENDENTES

Desconto de 10% nos valores

das mensalidades do Plano de

Saúde CAS.
PROMOÇÃO

O Plano de Saúde CAS tem a 

melhor infraestrutura e Rede

Própria de atendimento.
ESTRUTURA

Desconto de 10% na taxa de

adesão para aquisiçao nos

primeiros 30 dias da promoção.
DESCONTO

PLANO COM
COBERTURA
COMPLETA

* FAIXA ETÁRIA DE 0-18
ANOS COM COPARTICIPAÇÃO

POR MÊS99,20

12 3301.1418
12 9 9148.2196
12 3301.1418

SAIBA+SAIBA

Rua São Benedito, 06 | Centro

WWW.CASLORENA.COM.BR

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Secretarias de Saúde monitoram familiares de diagnosticados; laudos ampliam confirmações na região
Leandro Oliveira
RMVale

Três casos elevaram os 
números de contaminações 
confirmadas da variante Delta, 
uma das mutações genéticas 
da Covid-19. Caraguatatuba, 
Cruzeiro e Potim anunciaram 
quatro casos. Na região, cinco 
municípios já registraram 
contaminações.

Um homem de 46 anos foi 
diagnosticado com a variante 
em Potim. O morador da ci-
dade não teve sua identidade 
revelada, mas a secretaria 
de Saúde confirmou que ele 
esteve fora recentemente, sem 
indicar a cidade. A notificação 
de caso suspeito foi registrada 
em 16 de julho e, três dias 
depois, o exame foi colhido. As 
amostras foram enviadas ao 
Instituto Butantan que confir-
mou na última quinta-feira (5) 
que o morador de Potim teria 
contraído a variante Delta da 
Covid-19. Ele trabalha fora da 
cidade, mas a secretaria de 
Saúde não informou em qual 
município.

“Ele já passou do período de 

Prefeitura de Potim, Cruzeiro e Caraguá 
registram novos casos de variante Delta

isolamento e teve sintomas 
leves. Nossa equipe já foi à 
residência dele, fez seu acom-
panhamento e da família. 
Estamos fazendo todo o mo-
nitoramento. Existem alguns 
familiares com sintomas leves 
e nós já colhemos exames. 
Eles estão sendo monitorados 
e acompanhados por nossa 
equipe”, detalhou o secretário 
de Saúde, Leandro Marcondes. 
Segundo o chefe da pasta, não 
há nenhum registro de outro 
caso suspeito. As análises 
serão feitas pelo Instituto 
Butantan. “A princípio este é 
o único caso”, destacou Mar-
condes.

A informação do primeiro 
caso da variante Delta acen-
deu um alerta no município, 
dias após uma boa notícia, 
divulgada também nesta 
quinta-feira. Potim está há 37 
dias sem registrar mortes por 
Covid-19. A mutação da doen-
ça tem o índice de transmissão 
maior que o coronavírus de 
origem, porém, não foi con-
firmado se os sintomas dessa 
variação são mais fortes.

Região – Depois que Gua-
ratinguetá (registro de uma 

mulher de 30 anos) e Pin-
damonhangaba (um mora-
dor da cidade, que trabalha 
como guarda municipal em 
Aparecida, vizinha das cida-
des onde foram registrados 
os casos) confirmaram os 
primeiros casos da variante 
Delta da região e do estado, 
Caraguatatuba confirmou que 
outro homem, de 35 anos, foi 
diagnosticado com a mutação. 
Ele teria viajado para outro 
estado, apresentou sintomas 
leves e teve a confirmação por 
meio de exames do Instituto 
Adolfo Lutz. Ele mora sozinho, 
já cumpriu o período de isola-
mento e está bem. A secretaria 
municipal de Caraguatatuba 
monitora pessoas que tiveram 
contato com o paciente.

Cruzeiro – A cidade confir-
mou dois casos da variante 
delta da Covid. Os pacientes 
são homens, de 20 e 34 anos, 
que tiveram a doença em 
julho.

As amostras dos pacientes 
foram encaminhadas para 
sequenciamento ao Instituto 
Adolfo Lutz, em São Paulo, 
que descobriu que se tratava 
da variante Delta. Preparação para nova dose contra a Covid-19; Potim, Caraguá e Cruzeiro registram contaminações da Delta

Fotos: Divulgação PMC

Teste Rápido de Covid-19 em 
Silveiras e Aparecida auxilia na 
identificação de assintomáticos

Com o avanço da pandemia 
da Covid-19, cidades como Sil-
veiras e Aparecida adotaram 
o sistema de testagem rápida 
para reduzir a curva da disse-
minação 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.

Em Silveiras, o trabalho é 

Da Redação 
RMVale

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 sistema imu-
nológico 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 semelhan-
tes em Aparecida, o objetivo 
da testagem é identificar 
casos e adotar ações de com-
bate ao novo coronavírus, 
e ocorrerá em massa dos 
feirantes do município, foco 
para a atual gestão. Também 
trabalhadores do setor ho-
teleiro 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.

Outras informações sobre o 
atendimento nas duas cidades 
podem ser acessadas nos sites 
silveiras.sp.gov.br e aparecida.
sp.gov.br.


