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Depois de uma noite com 
registro de vários pontos de 
protestos, a rodovia Presiden-
te Dutra amanheceu sem ma-
nifestações nesta quinta-feira 
(9). De acordo com a CCR 
NovaDutra, concessionária 
responsável pela gestão da 
estrada, e a Polícia Rodoviária 
Federal, os trechos de maior 
foco de manifestações estão 
em Caçapava (km 130, senti-
do São Paulo); Lorena (km 52, 
sentido SP) e Pindamonhan-
gaba (km 92, sentido SP).

No local, a reportagem do 
Jornal Atos presenciou um 
grupo de caminhoneiros 
abordando e paralisando 
outros que trafegavam pela 
estrada. Houve relatos de 
ataques com pedras e até 
mesmo pneus furados em 
caso de resistência.

Em Lorena, um dos cami-
nhoneiros ouvidos revelou 
que os manifestantes seguem 
pauta apresentada pelo pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), no 
último dia 7, quando atacou 
os ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal). “Não dá 
para ficar como está. Esse 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Dutra tem dia sem protestos, após 
noite com ações de caminhoneiros
Comissão Especial de Inquérito deve investigar licitação realizada neste ano para recuperação de prédio 
da secretaria de Educação; gestão garante que trâmites seguem a regularidade de contratação pública

STF não pode achar que pode 
fazer o que quer. Não é assim 
que funciona”, relatou um 
caminhoneiro às margens 
da Dutra.

Mesmo citando outras si-
tuações, como inflação, com 
destaque para o preço do 
combustível, a fala sobre o 
fechamento do Supremo e 
a destituição dos ministros 
não conseguiu a adesão de 
colegas de profissão. Não 
foram poucos os flagrantes 
de negativa à adesão.

Além da Via Dutra, a ro-
dovia dos Tamoios, que liga 
o Vale do Paraíba ao Litoral 
Norte, também apresentou 
trechos de bloqueios durante 
a madrugada desta quin-
ta-feira. Outros 15 estados 
registraram bloqueios.

Com a manifestação para-
lisando o trafego em alguns 
pontos, homens da PRF e da 
Polícia Militar abordaram o 
manifestantes e conseguiram 
encerrar a ação.

Além da ação policial, um 
áudio gravados pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. “Bloqueios 
atrapalham a economia, pro-
vocam desabastecimento, 
inflação, prejudicam todo 
mundo, em especial os mais 
pobres. Dá um toque (sic), 
se possível, para liberar (as 

Foto: Leandro Oliveira

Antiga sede da Prefeitura é foco de reforma e futura casa da Educação

Antiga Faculdade de Far-
mácia, Teatro Municipal 
e sede da Prefeitura de 
Guaratinguetá, o prédio 
histórico localizado na praça 
Homero Ottoni, no Centro, 
será reformado e cedido à 
secretaria de Educação. O 
processo licitatório para 
adequações do edifício foi 
aberto pela Prefeitura. Atu-
almente o prédio não tem 
funcionalidade e o espaço já 
foi alvo de requerimentos na 
Câmara, sobre as condições 
estruturais e conservações.

A abertura dos editais no 
último dia 31 divulgou as 
duas empresas para os proje-
tos da reforma do prédio his-
tórico. O valor estimado para 
essa etapa de tomada de 
preços é de R$ 375.566,67.

Leandro Oliveira 
Guaratinguetá 

Empresas elaboram projeto para 
reforma de antigo teatro de Guará
Tombado, prédio histórico deve ser destinado à secretaria de Educação; Proposta 
para espaço na Homero Ottoni é receber oficinas culturais e atividades de ensino

"Foi publicado no Diá-
rio Oficial desse dia 31 de 
agosto a homologação de 
duas empresas de arqui-
tetura e, ou, engenharia 
para elaborar os projetos 
complementares do antigo 
teatro municipal, que será 
restaurado e reformado 
se transformando em um 
espaço educacional", citou 
a chefe de gabinete da se-
cretaria de Educação de 
Guaratinguetá, Ana Maria 
Almada.

Atualmente o prédio está 
sob responsabilidade da 
Prefeitura de Guaratingue-
tá. Segundo Ana Maria, o 
local será utilizado para 
oficinas culturais e para 
auxiliar os professores da 
rede municipal de ensino.

Antes, havia a possibilida-
de de recriar neste espaço 
um novo teatro, mas com a 
cessão ao setor educacional, 

a iniciativa pode perder 
força. “Esse espaço vai ser 
usado pela secretaria de 
Educação na formação de 
professores em atividades 
culturais e educacionais 
com os alunos. Essa é ape-
nas a primeira etapa do 
projeto que visa a reforma 
total deste local".

Prédio – O edifício da 
praça Homero Ottoni já 
foi utilizado como sede da 
Faculdade de Farmácia, mas 
ainda é lembrado como o 
antigo “Theatro Municipal” 
entre o final do século 19 
até o ano de 1920. Sua últi-
ma utilização foi como sede 
da Prefeitura de Guaratin-
guetá até 2013, durante a 
gestão de Francisco Carlos 
(PSDB), que mudou o Paço 
Municipal para a rua Jac-
ques Félix. Desde então o 
espaço se mantém fechado 
e sem utilização.

Movimentação no trecho de Lorena da rodivia Presidente Dutra, durante manifestação de caminhoneiros na madrugada desta quinta-feira

estradas). Pra gente seguir a 
normalidade”, destacou o pre-
sidente na gravação, que teve 
a autenticidade confirmada 

pelo ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas.

Após a liberação das vias, os 
caminhoneiros manifestantes 

seguiram pela marginal da 
Via Dutra, monitorados pela 
PRF.

Mesmo com a dissipação 

dos protestos, desde a noite 
de quarta-feira foram regis-
trados filas em postos de 
gasolina pela região.

Foto: Gabriel Mota
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Potim implanta robótica na 
rede municipal de ensino

Bruna Silva
Potim

A Prefeitura de Potim 
anunciou, nesta semana, 
que deve inserir na grade 
das escolas municipais do 
Ensino Fundamental 2 a 
Robótica Educacional”. A ex-
pectativa é que o ensino seja 
implementado em breve.

A robótica voltada para a 
educação é um método foca-
do na aprendizagem através 
da pesquisa e construção de 
projetos eletrônicos. Para 
que os projetos sejam de-
senvolvidos, os estudantes 
terão um “kit de robótica” 
com materiais necessários. 
O projeto deverá integrar 
materiais recicláveis, sucata 
e também lixo eletrônico.

Os detalhes para a implan-
tação estão sendo apresen-
tados de maneira gradativa 
aos moradores através dos 
canais oficiais do Município. 
“É de arrepiar e se orgulhar 

em ter robótica em nosso 
município, uma conquista 
tão valiosa para nossos 
alunos. Desejamos que esse 
mergulho no ensino de 
robótica educacional seja 
intenso, produtivo e de mui-
to sucesso”, comentou uma 
internauta, em postagem da 
Prefeitura nas redes sociais.

Com lei aprovada, Guará inicia processo de 
regularização de igrejas em áreas públicas
Nova regulamentação garante direito real de uso à primeira atendida, a Igreja Assembleia de Deus

Com apuração pelo Mi-
nistério Público desde ju-
lho de 2020, as igrejas de 
Guaratinguetá começaram 
a ser regularizadas pela 
Prefeitura no último dia 19. 
Com a sanção por parte do 
Executivo da lei aprovada 
na Câmara, a primeira regu-
larização concedeu o direito 
real de uso à Igreja Assem-
bleia de Deus, localizada no 
bairro do Campo do Galvão.

O projeto, de autoria do 
vereador Marcio Almeida 
(PSC), coautoria de Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), e 
do ex-vereador Luizão da 
‘Casa de Ração’, permite 
a regularização por parte 
da Prefeitura de imóveis 
localizados em áreas ver-
des ou institucionais, como 
obras sociais ocupados por 
organizações religiosas 
para a realização de suas 
atividades.

A implantação de uma 
nova lei municipal que au-
xiliasse o processo de re-
gularização destas áreas 
se fez necessária devido à 
Constituição Federal, que 
a partir do ano de 1988 
proibiu que estados e mu-
nícipios cedessem terrenos 
públicos a instituições de 
todos os credos. Segundo 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Almeida, imóveis cedidos 
há décadas por gestões 
anteriores, como entida-
des sociais, associações de 
bairro, indústrias e templos 
religiosos são utilizados a tí-
tulo de comodato, e o prazo 
do empréstimo de alguns 
desses locais já está venci-
do. Deste modo, em 2011 o 
Ministério Público solicitou 
à Prefeitura que as áreas 
fossem regularizadas ou 
retomadas pelo Município.

No caso específico de 
templos religiosos, com a 
barreira imposta pela Cons-
tituição Federal, a cidade 
enfrentava dificuldades nas 
gestões de Júnior Filippo 
(PSD) e Francisco Carlos 
(PSDB), problema que conti-
nuou no governo do prefeito 
Marcus Soliva (PSC). “O Po-
der Executivo nunca quis fe-
char as igrejas, mas ele não 
possuía um dispositivo legal 
que também permitisse que 
continuassem em uso. Isso 
veio ao longo destes anos, 
e confesso que eu também 
tive muita dificuldade de 
encontrar um caminho jurí-
dico para isso. Em 2019 tive 
a felicidade de encontrar 
na Constituição do Estado 
de São Paulo um artigo que 
permitia a regularização de 
áreas verdes e institucio-
nais que estivessem sendo 
ocupadas por organizações 
religiosas. Então, (o projeto) 

atende em cheio a questão 
dos templos religiosos em 
Guaratinguetá”, detalhou 
o autor.

Com a implantação da lei, 
as organizações religiosas 
podem obter o direito real 
de uso com validade por 
tempo indeterminado, desde 
que os atendidos constituam 
uma entidade social com 
personalidade jurídica e que 
possuam o reconhecimento 
de utilidade pública no 
município. Outros quesitos 
considerados no processo 
são o da parceria da entida-
de com o poder público no 
acolhimento de pessoas em 
estado de vulnerabilidade, 
e de que a obra social seja 
mantida, constituída ou 
provida pela própria orga-
nização religiosa. 

Ainda segundo Márcio 
Almeida, porta-voz da ges-
tão Soliva, o Executivo tem 
intenção de regularizar 
todos os imóveis que ainda 
necessitam do processo.

Segundo informações ce-
didas pela Prefeitura pela 
secretaria de Governo, res-
ponsável pela Comissão de 
Regularização das áreas sob 
comodato, 32 terrenos estão 
com o título de comodato 
vencido, sendo 16 igrejas 
e instituições religiosas, 3 
escolas de samba, 10 obras 
sociais e 3 associações de 
bairro. Sede da Assembleia de Deus, primeira igreja regularizada em Guaratinguetá; cronograma atende 32 terrenos

Foto: Fabiana Cugulo 

Cultura – Potim celebrou 
o projeto “Brasil e seus Cos-
tumes”, ação que incorporou 
toda a rede municipal de 
ensino e foi transmitida ao 
vivo pela Prefeitura. No pro-
jeto, as escolas trabalharam 
sobre a culinária das regiões 
do país, além de apresenta-
ções musicais.
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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

2382 –Fernando de Souza Pinto e Daiana Sousa Cabral da Silva. 
Ele, nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 15 
de junho de 1987, residente e domiciliado na Rua Godofredo Pereira 
Filho, 31, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Sergio Oliveira Pinto e 
Marli Teodoro de Souza Pinto. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida no dia 12 de maio de 1994, residente e domiciliada 
na Rua Godofredo Pereira Filho, 31, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de 
Marcos Roberto Cabral da Silva e Antônia Cristina de Jesus Sousa.
2383 –Luís Augusto Oliveira Barbosa e Samantha Silva Lopes 
da Cunha. Ele, nacionalidade brasileira, operador de caixa, solteiro, 
nascido no dia 09 de abril de 1994, residente e domiciliado na 
Rua André Tozzeto, 105, Santa Terezinha, Aparecida/SP, filho 
de Luís Carlos Barbosa e Claudineia Aparecida de Oliveira. Ela, 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 21 de 
setembro de 1994, residente e domiciliada na Rua André Tozzeto, 
105, Santa Terezinha, Aparecida/SP, filha de William Marcelo Lopes 
da Cunha e Maria José Silva Lopes da Cunha.
2384 –Nícholas Henrique Delfino dos Santos e Victória Abreu 
Borges. Ele, nacionalidade brasileira, engenheiro de computação, 
solteiro, nascido no dia 11 de fevereiro de 1994, residente e 
domiciliado na Rua Itabapoã, 564, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho 
de Luís Rita dos Santos e Maria Helena Delfino dos Santos. Ela, 
nacionalidade brasileira, técnica em enfermagem, solteira, nascida 
no dia 25 de março de 1994, residente e domiciliada na Avenida Zezé 
Valadão, 395, São Roque, Aparecida/SP, filha de Benedito Borges e 
Maria Helena Delfino dos Santos.
2385 – Daniel Carvalho Dehoul e Tatiana Aparecida de Oliveira 
Santorom. Ele, nacionalidade brasileira, analista de TI, solteiro, 
nascido no dia 07 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado 
na Rua Antonio Roma, 365, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filho 
de Luiz Paulo Marques Dehoul e Ana Cristina Lopes de Carvalho. 
Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 21 
de janeiro de 1987, residente e domiciliada na Rua Antonio Roma, 
365, Jardim Paraíba, Aparecida/SP, filha Ronaldo Santorom e Selma 
Germano de Oliveira Santorom.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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Águas Piquete reforça o papel da educação na conscientização do uso da água

Campanha de educação para 
o desenvolvimento sustentável

Com uma população mun-
dial de mais de 7 bilhões de 
pessoas e recursos naturais 
limitados, toda sociedade, 
precisa aprender a viver de 
forma sustentável.

Incentivar mudanças de 
comportamento é promover 
um futuro mais sustentável 
em termos da integridade 
ambiental, da viabilidade 
econômica e de uma socie-
dade justa para as gerações 
presentes e futuras. A edu-
cação frente ao consumo da 
água é uma prática que deve 
ocorrer no agora, entrando 
em um contexto educacional 
abordada a partir de diversas 
perspectivas. 

Sendo a ÁGUA fundamen-

Da Redação
Piquete

tal para a manutenção da 
vida no planeta, é falar da 
sobrevivência da espécie 
humana, da conservação e do 
equilíbrio da biodiversidade 
e das relações de depen-
dência entre seres vivos e 
ambientes naturais.

Isso representa uma nova 
visão da educação capaz de 
ajudar pessoas de todas as 
idades a entender melhor 
o mundo em que vivem, 
tratando da complexidade 
e de questões tais como 
pobreza, consumo predató-
rio, degradação ambiental, 
deterioração urbana e saúde, 
estando a água como centro 
principal, devido a necessida-
de de preservação.

A Águas Piquete, empresa 
concessionária de água da 
cidade de Piquete, reforça 

o papel da implementação 
da educação ambiental nas 
escolas, podendo acontecer, 
por meio de conteúdos tra-
balhados em sala de aula e 
em atividades específicas. 
Entretanto, sabe-se que a 
conscientização e a mudança 
de hábitos acontecem com 
atitudes pequenas e diárias, 
conforme algumas dicas:

Incentivar o consumo cons-
ciente de recursos como 
água e energia;

Ensinar a importância da 
coleta seletiva e disponibili-
zar lixeiras recicláveis;

Promover a redução do uso 
de plástico, dando preferên-
cia por produtos que agri-
dam menos o meio ambiente;

Fazer o reaproveitamento 
de materiais e evitar o des-
perdício;

Fazer uma horta coletiva 
em casa. 

Segundo Sérgio Bovo, 
“questões que envolvem a 
água apresentam resulta-
dos mais eficazes quanto à 
questão da conscientização 
da sociedade, e por isso, a 
relevância de iniciar isso 
na educação escolar, para 
que passam olhar para a 
realidade ressaltando a me-
lhora na compreensão do 
conteúdo e mudanças de 
atitude dos envolvidos no 
processo, afinal, a educação 
ambiental ficou por anos 
restrita à coleta seletiva, no 
entanto é essencial abordar 
que o acesso à água tratada 
é fundamental para proteger 
nossa saúde e a natureza.”, 
explica o diretor operacional 
da Águas Piquete.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 

LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Lorena, Guaratinguetá e 
Região (Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Piquete e Potim), para 
se reunirem em 2(duas assembleias)  Assembleias Gerais Extraordinárias, na 
forma Estatutária e da Legislação Vigente, a saber:PRIMEIRA ASSEMBLEIA: 
será realizada no próximo dia 11 do mês de setembro do ano 2021, às16h00 
horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às18h00 horas, em 
segunda convocação, na sede social da entidade sita à Rua Odila Rodrigues, 
nº.137, Vila São Roque na cidade de Lorena/SP-SEGUNDA ASSEMBLEIA: 
será realizada no próximo dia 12 do mês de setembro do ano 2021 , às16h00 
horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às18h00 horas, em 
segunda convocação, na Rua Odila Rodrigues, nº.137, Vila São Roque na 
cidade de Lorena/SP Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios/
sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:A) 
Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior;B) Discussão, 
apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada 
com os Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as 
empresas da base territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial 
e demais reivindicações de natureza econômica, social, sindical e jurídica, 
bem como, das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria 
profissional representada por este Sindicato ou instauração de Dissídio Coletivo 
referente a data base 1º de novembro. C) Fixação da forma de custeio, 
do percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência e 
negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios 
ou não sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades 
de grau superior na forma a ser aprovada e convencionada.D) Deliberação 
sobre a concessão de autorização e outorga de poderes especiais à diretoria 
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Lorena, 
Guaratinguetá e Região, para, em conjunto ou separadamente, promoverem 
entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho, junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da 
base territorial, instauração de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou 
Acordo Judicial. Seguindo orientações do Governo do Estado e OMS contra 
o COVID 19 é obrigatório o uso de máscaras, teremos álcool gel, aferição de 
temperatura e distanciamento.
Lorena, 08 de setembro de 2021. 

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 032/2021

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 032/2021 na seguinte conformidade:
Itens: 36, 37 e 38 a empresa INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 43.295.831/0001-
40.Fica a empresa convocada dentro do prazo de 05 dias para assinatura da ata de 
registro de preços.
Cachoeira Paulista, 09 de setembro de 2021.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 036/2021

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 036/2021 na seguinte conformidade:
Itens: 13, 34 e 35 a empresa BELLA’S GRAFICA EIRELI ME, CNPJ: 17.915.708/0001-75.
Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 38 e 46 a empresa INFO DIRECT COMERCIAL LTDA ME, 
CNPJ: 12.959.463/0001-64.
Itens: 10, 11, 15, 22, 47, 48, 50, 51 e 52 a empresa PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA 
LTDA ME, CNPJ: 01.685.714/0001-43.
Itens: 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45 e 49 a empresa REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIRA, 
CNPJ: 15.403.370/0001-47.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da ata de 
registro de preços.
Cachoeira Paulista, 09 de setembro de 2021.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 037/2021 - Edital nº 041/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 192/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por lote.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 23 de setembro de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº. 004/2021
 O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com fulcro 
na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal 13.204 de 14 de dezembro 
de 2015, Decreto Federal nº. 8.726 de 27 de abril de 2016, Lei Federal 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e alterações, Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e alterações, 
Resolução nº 33, CNAS, de 12 de dezembro de 2012, NOB/SUAS 2012, Resolução nº 
109, CNAS, e demais disposições legais pertinentes a matéria, torna público o presente 
Edital de Chamamento Público visando à seleção de Organização da Sociedade Civil 
(OSC) ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) interessada 
em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos:, para SELEÇÃO DE  ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES AO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS  A SER REALIZADO 
POR MEIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 
(PAIF), SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS 
E INDIVÍDUOS (PAEFI) OFERENCENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
PLANEJADAS, BASEADAS NAS NECESSIDADES, INTERESSES E MOTIVAÇÕES DE 
SEUS USUÁRIOS, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, O CONVÍVIO FAMILIAR 
E COMUNITÁRIO E TRABALHANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE 
PERTENÇA E IDENTIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A abertura dos envelopes será às 10:00 horas do dia 13 de outubro de 2021 na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal localizada na Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.
br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 
O EDITAL COMPLETO E AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER 
OBTIDAS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS – PAÇO MUNICIPAL – – 
Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010  OU SER 
RETIRADO NO SITE: http://www. cachoeirapaulista.sp.gov.br. Os envelopes contendo 
os documentos de Habilitação serão protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura 
de Cachoeira Paulista/SP 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

 Pregão Presencial Nº 28/2021 PROC. Nº 304/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de  preços para aquisição 
de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas pelo período de 12 meses, a realizar-
se às 09h30min do dia 23 de Setembro 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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Pacientes da região 
voltam a contar com 
Ambulatórios SUS e de 
Gestação de Alto Risco
Retomada dos atendimentos no hospital supre 
fila de quase quatro mil pessoas por consultas 
e exames; investimentos chegam a R$ 650 mil

Rafaela Lourenço
Lorena

Após dois meses de sus-
pensão, os atendimentos 
do Ambulatório SUS foram 
retomados na Santa Casa de 
Lorena, na última quarta-feira 
(1). Com um novo convênio, 
os serviços devem desafogar 
a Atenção Básica, que conta 
com cerca de quatro mil pa-
cientes na fila de espera por 
agendamentos. O Ambulató-
rio de Gestação de Alto Risco 
também deve ser reaberto.

Buscando amenizar a demo-
ra por consultas nos postos de 
saúde, como a de pediatria, 
que segue com três profis-
sionais afastados por licença 
médica, a secretaria de Saúde 
renovou o convênio com a 
Santa Casa para reabrir o 
ambulatório SUS, que pres-
tava serviços desde 2018 e 
encerrou as atividades em 
junho. Com investimentos na 
ordem de R$ 650 mil, serão 
ofertados exames e consultas 
de 14 especialidades como 
ginecologia, anestesia, reu-
matologia, ortopedia, clínico 
geral, cardiologia e pediatria, 
até dezembro.

Segundo o secretário de 
Saúde, Antônio Carlos Fabreti, 
após um consenso entre Pre-
feitura e hospital, os recursos 
via Governo Federal devem 
garantir o auxílio à saúde 
pública até o final do ano. 
“Em três meses eu acabo com 
essa demanda (fila de espera), 
tem que convencer o prefeito 
para não parar em dezembro. 
Entrar com outro convênio 
pra gente manter, porque na 
Prefeitura dificilmente você 
vai ter médico, isso não é aqui 
são em todos os lugares”.

Na última quinta-feira (26), 
o superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, recebeu 
o prefeito Sylvio Ballerini e 
o secretário de Saúde para 
definição dos trabalhos. De 

acordo com Costa, a partir 
do dia primeiro de setembro, 
iniciarão quatro especialida-
des, e sucessivamente, as de-
mais nas próximas semanas, 
mediante o agendamento 
da regulação do Município. 
“Deixar bem claro que não é a 
Santa Casa que faz o agenda-
mento, e sim os postinhos que 
solicitam através do sistema 
da Prefeitura, e aqui é feito o 
acolhimento dos pacientes”, 
frisou.

Costa ressaltou, ainda, que 
serão 7,2 mil consultas dis-
tribuídas pelas áreas contem-
pladas, mil de oftalmologia e 
novecentos exames de ma-
mografia. 

As cirurgias eletivas tam-
bém serão retomadas nesta 
semana, com um cronograma 
médio de noventa procedi-
mentos cirúrgicos por mês, 
atendendo as especialidades 
de ortopedia, cirurgia geral e 
vascular. “Há uma demanda 
reprimida que precisamos 
dar vazão, fluxo. Em média, 
eles (Prefeitura) falam que 
só de vascular, há setecentos 
pacientes aguardando cirur-
gias”, salientou Costa.

Gestação de Alto Risco 
– Apesar da secretaria de 
Saúde anunciar a retomada 
dos serviços, o Governo do 
Estado ainda não assinou a 
renovação do convênio, mas 
devido a sinalização positiva, 
o atendimento será ofertado 
às gestantes de Lorena, Canas, 
Piquete, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Aparecida, Potim, 
Silveiras, Areias, Bananal, 
Arapeí e Queluz. “Os trâmites 
legais para renovação deste 
convênio já estão aconte-
cendo, hoje, de uma forma 
totalmente online”, revelou 
Costa, ao citar que 66% dos 
atendimentos eram apenas 
para mães de Lorena.

Questionado sobre o mon-
tante de R$ 1,380 milhão 
referente aos serviços pres-
tados pelos seis meses de 

2021, Costa explicou que não 
recebeu os recursos estaduais, 
e que o departamento jurídico 
da instituição está analisando 
como entrar com uma ação ou 
recurso para o ressarcimento.

Santa Casa de Lorena, que retomou os atendimentos nesta quarta-feira; novo convênio segue até dezembro

Foto: Rafaela Lourenço

Com baixa demanda, 
PA Covid tem horário 
reduzido em Lorena

Após registrar uma queda 
significativa nas buscas 
pelos atendimentos do PA 
Covid, a Santa Casa de Lo-
rena reduziu o horário de 
funcionamento do espaço, 
reflexo do avanço das cam-
panhas de vacinação contra 
a doença.

O setor, que durante a 
segunda onda da pandemia 
neste ano chegou a atender 

Da Redação
Lorena

até cem pessoas por dia 
com sintomas e suspeitas 
da contaminação pelo novo 
coronavírus, tem um mo-
mento mais tranquilo com 
a baixa procura.

Segundo o superinten-
dente da Santa Casa, Dario 
Costa, a média dos últimos 
dias chegou a 15 pacientes 
durante o dia e apenas um 
atendimento à noite. Com 
a baixa, o espaço iniciou o 
novo horário nesta quarta-
-feira (1), das 8h às 18h, de 
segunda à segunda-feira.


