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Com turismo consolidado, Pinda 
avança no processo para obter MIT
Título de Município de Interesse Turístico é foco de planejamento com novos eventos e cronograma

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O trabalho para alavan-
car o turismo continua como 
plataforma de destaque em 
Pindamonhangaba e a cidade 
tem buscado parcerias com 
estabelecimentos em pontos 
atrativos. A Prefeitura anun-
ciou, nesta semana, que tem 
avançado no processo que foca 
garantir o título de MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico).

Segundo a gestão, o projeto 
tem “avançado positivamente” 
na Alesp (Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo), 
após o Grupo de Análise dos 
Municípios Turísticos concluir 
o parecer técnico. No último 
ano, o órgão analisou a docu-
mentação da cidade e realizou 
apontamentos. A verificação 
garantiu parecer favorável. 
A ação conta com tramitação 
coordenada deputado estadual 
André do Prado (PL).

Como MIT, as cidades que 
comprovam projetos e deman-
das do setor garantem inves-
timento estadual (atualmente 

em R$ 650 mil) para fomen-
tar as atividades. Na região, 
municípios como Cachoeira 
Paulista e Cruzeiro já contam 
com o título, enquanto Apare-
cida, Bananal, Guaratinguetá 
e Tremembé são declaradas 
estâncias turísticas. As qua-
tro cidades do Litoral Norte 
(Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba) são estân-
cias balneárias e outras quatro 
nas montanhas são estâncias 
climáticas (Campos do Jordão, 
Cunha, Santo Antônio do Pi-
nhal e São Bento do Sapucaí).

Há cerca de quatro anos, 
Pindamonhangaba tem estru-
turado o setor turístico com 
foco na geração de empregos, 
estímulo econômico e melho-
ria da qualidade de vida da 
população. Entre as medidas 
tomadas pelo governo de 
Isael Domingues (PL) estão a 
implantação Plano Diretor de 
Turismo, Conselho Municipal 
de Turismo e o Fundo Munici-
pal de Turismo.

 “Nossa gestão vem traba-
lhando o turismo em todos os 
seus aspectos e estruturando 
Pindamonhangaba para uma 

Sede do Museu de Pinda, um dos principais pontos turísticos da cidade, que amplia atenção ao setor

A Prefeitura de Piquete, que anunciou aumento de produtos na cesta básica de funcionários municipais
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ação sustentável que possa ge-
rar emprego e renda. Agradeço 
ao secretário Alcemir, adjunto 
Ricardo Flores e toda equipe 
que está empenhada nesse 
objetivo”, comentou o prefeito.

Neste ano, a secretaria de 
Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba passou a fomentar 
a divulgação de locais com 
atrativos turísticos por meio do 
City Tour, um passeio guiado 
que contempla ecoturismo e 
gastronomia. O projeto já teve 
quatro edições e conta com 
trajeto pelos principais prédios 
da cidade como Igreja São José, 
antiga Casa de Cadeia e Câma-
ra Municipal, Igreja Matriz e 
também o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, espaço que 
conta com mais de 18 mil itens 
de acervo.

Para a administradora Re-
nata Oliveira, de 25 anos, 
moradora do Nova Esperança, 
o estímulo do turismo local 
garantirá também que “a popu-
lação da cidade possa conhecer 
mais roteiros interessantes”, 
além de fomentar a cultura 
regional.

Piquete amplia fartura da cesta 
básica dos servidores municipais

Apesar da crise econômica 
que afeta o país, os mais de 
trezentos servidores munici-
pais de Piquete ganharam na 
última quarta-feira (26) um 
motivo para comemorar. Após 
promover uma política de 
economicidade ao longo deste 
ano, a Prefeitura anunciou que 
investirá na ampliação da va-
riedade dos produtos da cesta 
básica fornecida mensalmente 
aos trabalhadores. 

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no início 
da tarde da última quarta-feira, 
o prefeito Rômulo Kazimierz, o 
Rominho (PSDB), revelou que 

Da Redação
Piquete

as cestas básicas contarão a 
partir deste mês com novos 
alimentos e produtos de hi-
giene pessoal e de limpeza 
doméstica. Além de afirmar 
que a medida é uma forma de 
reconhecimento ao trabalho 
de excelência desempenhado 
pelos servidores, o chefe do 
Executivo destacou as ações 
que contribuíram para que o 
Município possua condições 
financeiras para promover 
a melhoria. “Essa iniciativa, 
que proporcionará a cesta 
básica mais farta já entregue 
à categoria, contará com um 
investimento superior ao valor 
que era aplicado anteriormen-
te, porém nossas contas estão 
equilibradas devido à política 
de economicidade praticada no 

ano. Conseguimos economizar 
mais de R$ 2 milhões com a 
adoção do modelo licitatório 
de pregão eletrônico, que 
proporciona a participação de 
mais empresas concorrentes e 
consequentemente propostas 
mais vantajosas ao Município”.

De acordo com um levan-
tamento disponibilizado pela 
Prefeitura, serão aplicados 
mensalmente R$ 86.060 na 
aquisição de 320 cestas bási-
cas. O montante é R$31.980 
superior ao que era investido 
até setembro, que atingia 
R$54.080. 

Segundo o Executivo, serão 
incluídos 13 novos itens nas 
cestas básicas. Na parte alimen-
tícia, os servidores municipais 
passarão a receber uma lata de 

leite condensado, uma caixinha 
de creme de leite, uma caixa de 
chocolate da marca Bis, dois 
pacotes de biscoito recheado, 
duas gelatinas, um pacote de 
milho de pipoca, um pacote de 
farofa temperada e um milho 
verde. 

Em relação aos produtos de 
higienização pessoal e domés-
tica, serão inseridos uma caixa 
de um quilo de sabão em pó, 
dois detergentes, um frasco 
de desinfetante, um pacote de 
papel higiênico e uma embala-
gem de creme dental. 

Em contrapartida, as cestas 
básicas permanecem contando 
com cinco pacotes de açúcar, 
dois pacotes de arroz, dois 
pacotes de café, uma lata de 
extrato de tomate, um saco 
de farinha de trigo, um saco 
de farinha de milho, cinco 
pacotes de feijão, um pacote 
de fubá, uma goiabada, duas 
latas de leite em pó, um pacote 
de macarrão, três latas de óleo, 
um pacote de sal refinado, um 
pacote de biscoito salgado, um 
pacote de bolacha de maisena 
e uma lata de sardinha.

Futuro – De acordo com Ro-
minho, sua equipe já iniciou a 
elaboração de um projeto que 
busca promover a implantação 
de um plano de carreira aos 
servidores municipais, a partir 
de 2022. A medida atende uma 
antiga reivindicação da catego-
ria, que cobra mais benefícios 
e melhorias salariais.

Cidade Legal beneficia 
famílias moradoras de 
Cruzeiro e Silveiras

Após mais de uma década de 
espera, 111 famílias de Cruzei-
ro e Silveiras foram contem-
pladas, no último dia 15, com 
as escrituras de seus imóveis. 
A entrega do documento foi 
viabilizada após uma parceria 
entre os municípios e o Estado, 
que garantiu a regularização 
fundiária de dois conjuntos 
habitacionais por meio do 
programa Cidade Legal.

Acompanhado de sua comi-
tiva, o secretário executivo de 
Habitação do estado de São 
Paulo, Fernando Marangoni, 
participou da cerimônia de 
entrega dos títulos de proprie-
dade nas duas cidades. Além de 
alugar ou vender os imóveis, o 
documento possibilita a trans-
ferência para herdeiros. 

Em Silveiras, o representan-
te estadual foi recebido pelo 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) e por diversas outras 
autoridades municipais no 
conjunto habitacional Geral-
do Adão. Na ocasião, foram 
concedidas as escrituras para 
sessenta moradores do local, 
que há cerca de 15 anos rei-
vindicavam a liberação do 
documento.

O processo de regulariza-
ção do conjunto habitacional 
foi iniciado em 2019, após 
Carvalho firmar um convênio 

Lucas Barbosa
RMVale

com a gestão do governador 
João Doria (PSDB), garantin-
do adesão ao Cidade Legal. 
“Ficamos muito honrados 
em ter contribuído para que 
essas sessenta famílias con-
quistassem suas tão sonhadas 
escrituras.

Segundo o Executivo, ou-
tros seis núcleos habitacio-
nais que abrigam cerca de 
trezentas famílias estão em 
processo de regularização 
fundiária através do ‘Cidade 
Legal’. São eles Bom Jesus, 
Cebola, Dom Edmund, Fun-
dão, Macacos e São Sebastião. 

Em Cruzeiro, Marangoni foi 
recepcionado pelo prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
e por diversas outras autori-
dades municipais no conjunto 
habitacional ‘Cruzeiro 2’, que 
fica na região do bairro Vila 
Romana 2. Depois de 12 anos 
cobrando a regularização 
do ponto, 51 proprietários 
receberam as escrituras de 
suas moradias. Assim como 
na cidade vizinha, a cerimô-
nia respeitou os protocolos 
estaduais de prevenção ao 
contágio da Covid-19. 

De acordo com a Prefeitura 
de Cruzeiro, a expectativa é 
que em breve o Cidade Legal 
possibilite a regularização 
do núcleo habitacional Bela 
Vista, com a liberação de 
550 escrituras de imóveis e 
beneficiando mais de dois mil 
moradores.
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Em trabalho para fortale-
cer a cidadania, a inclusão 
e a integração social de 
crianças e adolescentes, o 5º 
BIL (Batalhão de Infantaria 
Leve), em parceira com Pre-
feitura de Lorena, iniciou, 
na última terça-feira (5), o 
Profesp (Programa Forças 
no Esporte), com cinquenta 
alunos da escola municipal 
Professora Leda Maria Bi-
lard de Carvalho, do bairro 
Parque das Rodovias.

De acordo com o Exér-
cito, os estudantes devem 
comparecer ao quartel duas 
vezes por semana no contra-
turno escolar. Durante sua 
estadia os alunos recebem 
alimentação e participam de 
atividades recreativas, atos 
cívicos-militares, práticas de 
esporte e conhecem a rotina 
militar.

“Nós iremos utilizar as 
nossas instalações espor-
tivas e a parte pedagógica 
é com a Prefeitura. Temos 
o futebol, vôlei, basquete, 
tênis e aquela atividade 
esportiva recreativa, de-
pendendo da faixa etária”, 
explicou o tenente coronel 
Maurício Aparecido França.

Ele acredita que o projeto 
possa ser um celeiro de no-

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

vos talentos. “É um progra-
ma nacional e as experiên-
cias em outras cidades têm 
demonstrado que isso vem 
acontecendo. Sem dúvida, 
ao plantar essas sementes 
logo nas crianças, logo cedo, 
a tendência é que novos 
talentos surjam e, quem 
sabe, surjam novos campe-
ões olímpicos e mundiais”, 
projetou França.

O programa está presente 
em 139 municípios de todos 
os estados federativos e do 
Distrito Federal, inclusive 
no Arquipélago de Fernando 
de Noronha e em comunida-
des indígenas no interior da 
Amazônia.

Atualmente são atendidas 
trinta mil crianças em 313 
núcleos, em um investimen-
to estimado em R$ 20,6 
milhões.

Em virtude das restrições 
impostas pela pandemia 
do novo coronavírus, os 
ministérios da Cidadania 
e da Defesa passaram a 
distribuir ao longo de 2020 
kits de alimentação para os 
integrantes do Forças no 
Esporte. Neste ano, um TED 
(Termo de Execução Des-
centralizada), no valor de 
R$ 12 milhões, foi assinado 
para manter as atividades 
do projeto.

Os recursos foram distri-
buídos entre as três Forças 

5° BIL dá início à ação social para atender 
cinquenta alunos da rede pública de Lorena
Força no Esporte oferece programação recreativa, práticas de esporte e trabalho para incentivo à cidadania
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Armadas.
“É notória a transforma-

ção que o Forças no Esporte 
causa na nossa juventude, 
principalmente aquela em 
estado de vulnerabilidade 
social, internalizando va-
lores, minimizando a fome 
e abrindo novas perspec-
tivas de futuro para essa 
geração”, frisou o coronel 
Roberto de Moraes Tavares, 
coordenador nacional do 
Profesp.

Militares acompanham crianças durante apresentação do Programa Forças no Esporte, na manhã desta sexta-feira, no 5º BIL em Lorena

Projeto sugere suspender corte 
de água de famílias carentes e 
acamados em Guaratinguetá

Um projeto de lei do Legis-
lativo entrará em votação na 
próxima sessão de Câmara 
de Guaratinguetá e pode 
dar às famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
ou com pessoas acamadas 
a suspensão do corte do 
fornecimento de água. A 
proposta é do vereador Mar-
celo Augusto da Santa Casa 
(PSD) e teve sua votação 
adiada, a pedido do próprio 
parlamentar. 

A proposta tem como ob-
jetivo facilitar o pagamento 
das contas de água, cobra-
das pela Saeg (Companhia 
de Água, Esgoto e Resíduos), 
para famílias carentes ou 
com pessoas enfermas e sem 
possibilidade de locomoção. 
A proposta deu entrada em 
setembro, e se for aprovada, 
pode suspender o corte em 
um prazo pré-determimado.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

“Ele consiste em amparar 
aquelas pessoas que estão 
em situação de vulnerabili-
dade e também, associado 
a isso, àquelas pessoas que 
estão ou precisam ficar aca-
madas por um período de 
tempo. Solicitamos ao Exe-
cutivo que não haja corte de 
água nessas residências, até 
que seja resolvido o proble-
ma”, contou o parlamentar. 
“Não é isenção de paga-
mento, é possibilidade de 
não haver corte e continuar 
fazendo, quando tem ne-
cessidade, que parcela(sic) 
as contas de água para que 
seja cabível o pagamento 
dentro do orçamento que 
ela tem", explicou.

Ainda de acordo com o 
autor da proposta, no início 
da elaboração do projeto 
não havia determinação de 
prazo limite para suspensão 
do corte de água, antes da 
retomada das interrupções 
do fornecimento. Mas em 
contato com a Saeg e a 

Prefeitura, sócia-majoritária 
da companhia de economia 
mista, foi indicado como 
ideal um tempo limite para 
suspender os cortes.

“Não estabeleci prazo, era 
pra ser direto, não constava 
tempo dentro do projeto. 
Por esse motivo que pedi o 
adiantamento, porque, con-
versando com o Executivo, 
não adianta fazer uma lei e 
ela não ser executada, não 
funcionar. Retirei o projeto 
para acertarmos e criarmos 
um benefício para as pesso-
as, futuramente”, afirmou.

A fiscalização de cada 
família fica sob responsa-
bilidade da Prefeitura, que 
deve repassar o contato com 
os contribuintes à secreta-
ria de Assistência Social. O 
projeto entraria em votação 
na última sessão, realizada 
na terça-feira (26), mas 
ficou para o dia 4. Segundo 
o vereador, o prazo para 
suspensão dos pagamentos 
pode ser de seis meses.

Proposta aprovada deve beneficiar pessoas que comprovem 
situação de necessidade à secretaria de Assistência Social
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Prédio histórico, Solar Conde Moreira Lima, foco de obra para restauração; proposta é alavancar o turísmo

Solar Conde de Moreira Lima tem trabalhos 
para manter sua estrutura bicentenária

Enquanto a restauração do 
Solar Conde de Moreira Lima 
não se concretiza, a Prefei-
tura de Lorena anunciou na 
última segunda-feira (25) que 
promoverá ações para conter 
o avanço de danos no prédio 

Lucas Barbosa
Lorena

histórico. Construído há quase 
dois séculos, o imóvel, popular-
mente conhecido como Casa 
da Cultura, está fechado para 
a visitação devido a problemas 
estruturais. 

Em nota publicada na página 
oficial da Prefeitura na rede 
social Facebook, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB), 
revelou que será iniciada, 
entre 15 e 30 dias, uma obra 
emergencial para tentar frear a 
deterioração do Solar, tombado 
como patrimônio histórico 
pelo Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico) em 1975.

Contando com a supervisão 
da empresa Arquitetura Ple-
na, contratada desde 2019 
para a elaboração do projeto 
de restauração do imóvel, o 
serviço de contenção de danos 
estruturais será executado pela 
equipe da secretaria de Obras 
e Planejamento Urbano. A 
expectativa municipal é que 
a ação seja concluída em até 
sessenta dias.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou à Prefeitura de Lorena 
mais detalhes técnicos sobre a 
obra, que buscará evitar novos 
danos no imóvel, mas nenhuma 

resposta foi encaminhada até o 
fechamento desta edição. 

Em contrapartida, o comuni-
cado publicado pelo Executivo 
nas redes sociais informou que 
recentemente foi firmado um 
contrato entre o Município, 
a Fundação Olga de Sá e a 
Arquitetura Plena, que definiu 
como funcionará o processo de 
restauração total do Solar. Se-
gundo o Executivo, a Fundação 
Olga de Sá será a responsável 
pela captação dos R$ 8 milhões 
que serão empregados na obra. 
Assim que iniciada a recupe-
ração do prédio, a Arquitetura 
Plena terá até 14 meses para 
concluí-la. 

Os trâmites burocráticos 
para a viabilização da restau-
ração imóvel foram iniciados 
pela antiga gestão municipal, 
comandada pelo ex-prefeito 
Fabio Marcondes (sem parti-
do), que solicitou em 2019 a 
autorização do Condephaat. 
Enquanto aguardavam a res-
posta do órgão estadual, o 
Executivo e a Fundação Olga 
de Sá apresentaram o projeto 
de adequação do prédio, ela-
borado pela Arquitetura Plena, 
durante um evento no Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
d'Ávila) no início de junho de 
2019. No fim de julho, a admi-
nistração de Marcondes inves-
tiu R$ 1,3 milhão na compra 
do Solar junto à Santa Casa de 

Lorena. No fim de dezembro de 
2020, o Condephaat aprovou a 
restauração do prédio. 

Histórico – O Solar é um dos 
mais antigos cartões postais da 
cidade. Construído em 1832, o 
prédio foi a moradia oficial do 
conde Joaquim José Moreira 
Lima Júnior que recebeu no 
local a visita de grandes nomes 
da nobreza durante o século 
19, como o Imperador Dom 
Pedro 2º, a Imperatriz Teresa 
Cristina e a Princesa Isabel. 
Após o falecimento do Conde, 
em 1926, e a publicação de seu 
testamento, o espaço foi doado 
à Santa Casa de Lorena. Com o 
passar das décadas, o Solar, que 
recebeu apenas uma reforma 
em 1876 e uma ampliação em 
1880, teve diversas utilizações 
como Orfanato Santa Carlota, 
Ginásio Escolar Arnolfo de 
Azevedo, Instituto Santa Tereza 
e Colégio Sesi. 

Devido a seu projeto arqui-
tetônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo Con-
dephaat em 1975. No fim da 
década de 1970 o Solar passou 
a ser utilizado pela Prefeitura 
de Lorena, sediando a secre-
taria de Cultura e Turismo 
até 2020. Além de eventos e 
exposições de arte, o local, an-
tes da pandemia da Covid-19, 
abrigava projetos musicais, 
artísticos e culturais. 

Prefeitura de Lorena anuncia trabalhos como foco em prédio histórico, centro da cultura da cidade
Foto: Lucas Barbosa

 
 

EDITAL CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA  
CONSELHO DELIBERATIVO 

 
       

Pelo presente, em atendimento ao Estatuto, e em cumprimento aos artigos abaixo especificados, ficam 
Convocados Vossas Senhorias (Conselheiros, Diretores, Membros das Comissões) e Convidados os 
Associados para a Reunião Ordinária, que será realizada no Ginásio de Esportes, à Praça 13 de Maio, n. 
90, nesta cidade, no próximo dia 22 de novembro de 2021, 2ª feira, as 19hs30mins, em 1ª convocação, 
e às 20h00m em 2ª e última convocação. 

 
 

   I - EXPEDIENTE 
 
   I.I   - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior. 
   I.II  - Abertura de Inscrição Debate  /  Tribuna livre.  
   I.III - Leitura de correspondência Recebida e Expedida. 
   I.IV - Apreciação e aprovação de novos Associados  /  Acordos  /  Cancelamentos. 
   I.V  - Eliminação Compulsória  
   I.VI - Encerramento de inscrições: Debate/Tribuna livre. 
 
   II - ORDEM DO DIA 
 

     II.I -   Balanço Geral 2020, Demonstração Receita e Despesa, Relatório do Conselho Administração. 
     Parecer Conselho Fiscal. (Art. 68, letra a, alínea 1). 
     Apresentação do Conselho Administração, Debate e Votação. 
 
 

   III  - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
 
 
   IV  - TRIBUNA LIVRE                                                                                 

                                                             
                                              Guaratinguetá, 11 de novembro de 2021. 

                                              
 

 
____________________________ 

José Aluísio Pacetti Junior 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021 - PROC. Nº 381/2021

O Município de Lorena-SP torna pública o recebimento de documento referente a 
Licitação acima mencionada, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com 
o objetivo de reabilitação de pacientes neurológicos, com sessões a serem realizadas em 
local adequado, nas dependências da contratada, devendo estar no máximo a 20 km do 
município de contratação, para garantir a segurança e proteção à saúde do usuário SUS, 
para as sessões de equoterapia, pelo período de 12 meses.
O documento regularizado é a CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL
MOBILIÁRIA da empresa EQUUS EQUOTERAPIA LTDA, nos termos solicitado no edital.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 - PROC. Nº 267/2021

O Município de Lorena-SP torna pública o recebimento de documento referente a Licitação 
acima mencionada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização 
de exames de imagens (Ressonância Magnética, Tomografia e Colangioressonância), 
para atender os usuários SUS do município de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses.
O documento regularizado é a Termo de Abertura e Encerramento de Balanço Patrimonial 
e dos atestados de capacidade técnica com quantitativos da empresa CLÍNICA SANTA 
ROSA LTDA, nos termos solicitado no edital, sendo assim a empresa está HABILITADA.
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 chamamento Público n° 01/2021 PROC n° 9426/2021.

O município de Lorena-SP torna público que se acha aberto o presente CHAMAMENTO 
PÚBLICO 01/2021, com observância da Lei Federal n° 8.666/93, da Lei Federal n° 9.610/98 
(no que couber), da Lei Federal n° 14.017/20 (Lei Aldir Blanc – LAB), assim como do 
Decreto Presidencial n° 10.464/20 e do Decreto Municipal nº 7699/21, para credenciamento 
de trabalhadores da cultura e espaços culturais, devidamente cadastrados e certificados 
no Cadastro Municipal de Cultura de Lorena, com o objetivo de incentivar a produção de 
projetos de ações artístico-culturais presenciais em escolas, espaços públicos e eventos 
públicos a serem disponibilizadas com os recurso da Lei Aldir Blanc.
As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser apresentadas 
gratuitamente, através do site www.lorena.sp.gov.br, local no qual deverá ser inserida 
a DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, a partir da data da publicação deste Edital até às 
23h59 de 28/11/2021.
Informações através do e-mail: cultura@lorena.sp.gov.br
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto Dialogare, 
CNPJ nº 17.257.786/0001-20, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram a Certidão de Apostilamento 01/2021 que tem como objeto modificar o 
Plano de Trabalho referente ao Termo de Colaboração nº 03/2021, consoante anexo único 
a esta certidão, a reprogramação de recurso remanescente no valor R$ 3.310,00 (três 
mil trezentos e dez reais),tendo em vista a necessidade de utilização do mesmo para o 
desenvolvimento do projeto.Data da assinatura: 10/11/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 194/18 – Proc 655/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de informática.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do Contrato e da respectiva Especificação de 
Serviços e Preços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 31/10/2021 a 30/10/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 
195.091,20 (cento e noventa e cinco mil, noventa e um reais e vinte centavos) para o 
período de 12 (doze) meses, sendo o valor de R$ 32.515,20 (trinta e dois mil, quinhentos 
e quinze reais e vinte centavos) para o presenta exercício, e o valor de R$ 162.576,00 
(cento e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais) para o exercício de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 
contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 27/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 38/2021 PROC. Nº 431/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada com o objetivo de reabilitação de pacientes neurológicos, com sessões a 
serem realizadas em local adequado, nas dependências da contratada, devendo estar 
no máximo a 20 km do município de contratação, para garantir a segurança e proteção 
à saúde do usuário SUS, para as sessões de equoterapia, pelo período de 12 meses, a
realizar-se às 09h30min do dia 29 de Novembro 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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Atlético Guaratinguetá 
foca na base e sonha 
recolocar a cidade em 
grandes competições
Com lançamento oficial marcado para dezembro, 
projeto de Cacalo e Carlos Arini, tem recursos para 
filiação junto à Federação, parceiros do mundo da 
bola e planos para estruturar CT usado pelo Guará

Alvirrubro, com nome e 
sobrenome, centro de treina-
mento e foco nas categorias 
de base. Essas são algumas 
das características iniciais do 
Atlético Guaratinguetá, clube 
que está prestes a se filiar à 
Federação Paulista de Futebol 
e pode ser lançado oficialmente 
em dezembro deste ano. Lidera-
do pelo ex-goleiro da Esportiva, 
fundador e ex-preparador de 
goleiros do Guaratinguetá Fu-
tebol Ltda, Cacalo, e pelo gestor 
esportivo e empresário Carlos 
Arini, o Carlito (com passagens 
por Guaratinguetá e Taubaté), o 
projeto renovou a expectativa 
do torcedor da região sobre 
reviver os bons momentos no 
futebol. 

Além de Carlito e Cacalo, a 
proposta conta com o publi-
citário Luiz Fábio Ferreira e 
do ex-jogador Marcinho Guer-
reiro, que passou pelo Guará, 
Palmeiras e Santos.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Para quem deseja ver a equi-
pe na Série B do Campeonato 
Paulista (quarta divisão) no 
ano que vem, Arini afirmou 
que este não será o momento. 
Passo a passo, o gestor focou 
na filiação do clube e formação 
de equipes de base, como sub-
20, sub-17 e sub-15, antes de 
iniciar a caminhada no futebol 
profissional. “Vamos começar 
com as categorias de base, que 
são fundamentais não só para 
criar novos atletas, mas sim 
jovens que nós vamos auxiliar 
na sua formação como homem, 
como pessoa e cidadão. A gente 
começa a filiação nas catego-
rias de base, até o sub-11, e aí 
partimos para o profissional”, 
destacou Arini, em entrevista 
ao programa Atos no Rádio da 
última quarta-feira (3).

O foco, no início de trabalho, 
será a estruturação do clube 
no município, que hoje conta 
com o Manthiqueira, atual-
mente na Série B. O centro de 
treinamento da equipe será 
o mesmo espaço usado pelo 
licenciado Guaratinguetá Ltda 

no passado, nas proximidades 
da divisa com a cidade de Po-
tim. O CT passará por reformas, 
já que foi desmobilizado após 
o encerramento das atividades 
da Garça. “Conversei com o pro-
prietário, que é o Sony (Douer, 
empresário e ex-proprietário 
do Guaratinguetá Futebol Ltda) 
e ele já nos passou o CT. Agora 
entram as melhorias, campo de 
futebol, alojamento, refeitório. 
Por isso falei que são passos 
que a gente tem que dar dentro 
do projeto. Não adianta partir 
para um torneio, competição, 
almejar algumas coisas se você 
não estiver estruturado”.

Sobre a filiação, Arini confir-
mou que o grupo já tem recur-
sos para oficializar a entrada da 
equipe na Federação Paulista 
de Futebol. “Obviamente a gen-
te já tem o recurso para fazer a 
filiação. O recurso, temos, não 
gosto de falar sobre números. 
Nossa filiação é dentro de 
clube-empresa, na parte das 
categorias de base, a princípio, 
até porque não dá tempo. Que-
remos antes de dezembro, fim 

Idealizador do Atlético Guaratinguetá, Cacalo projeta até mesmo o uniforme da equipe, que estreia em 2022

Foto: Leandro Oliveira

de novembro, estarmos filiados 
à FPF”, concluiu.

Da ideia à execução – O 
novo clube tem como objetivo 
ser lançado oficialmente em 
dezembro deste ano e iniciar 
as disputas de competições es-
taduais das categorias de base 
em 2022. A semente do projeto 
foi plantada há 11 anos pelo 
Cacalo, quando o Guaratingue-
tá deixava o município para se 
aventurar em Americana-SP. 
Fundador do Tricolor do Vale, 
o ex-goleiro pensou “por que 
não criar um novo clube?”, e 
foi assim que surgiu o Atlético.

“Em 2010, quando o Guara-

tinguetá começou o processo 
de sair da cidade, eu comecei 
a pensar no time. Pensei pri-
meiramente no nome. Por ser 
no interior tem que ter o nome 
da cidade, mas para chamar 
Guaratinguetá, de novo, não ia 
ter jeito porque acabou aconte-
cendo o que todo mundo sabe. 
Em 2015 criei o símbolo. O 
vermelho e branco é por causa 
da Esportiva. As cores do fute-
bol profissional em Guará são 
vermelhas e brancas”, lembrou 
o fundador.

Mesmo que a bola ainda não 
esteja rolando, a expectativa 
cresce a cada semana, com 

vídeos de apoio de ex-jogado-
res como Kaká, Cafu, Roberto 
Carlos e Rivaldo. Pelas ruas, 
se tornou comum encontrar 
pessoas usando camisetas do 
Atlético Guaratinguetá, dadas 
de presente por Cacalo, que 
compra as peças à parte e 
encaminha para um trabalho 
de bordado manual feito cami-
seta a camiseta, no Centro da 
cidade. O fundador da equipe 
garante ter conversa adiantada 
com uma fornecedora de mate-
riais esportivos, a Adidas, mas 
que só quer confirmar todas 
as notícias após a filiação do 
clube, prevista para dezembro.

Depois de reajuste na conta 
de luz, EDP inicia troca de 
lâmpadas residenciais por 
versão LED em Lorena

A EDP e a Prefeitura de Lo-
rena estão realizando, desde 
a última quarta-feira (3), uma 
ação de troca de lâmpadas 
incandescentes comuns por 
LED. A iniciativa faz parte do 
projeto Eficiência Solidária 
da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica), que pro-
põe o benefício aos clientes 
residenciais para que eles 
tenham economia no fim de 
cada mês.

Para o consumidor de Lo-
rena, a troca ocorre na praça 
Dr. Arnolfo de Azevedo, no 
Centro, das 9h às 17h, de 
segunda à sexta-feira, e no 
sábado das 9h às 13h. Cada 
cliente pode trocar no máxi-
mo cinco lâmpadas comuns 
por cinco de LED. A troca é 

Leandro Oliveira
Lorena

totalmente gratuita, desde 
que o cliente apresente um 
documento de identidade 
com foto, a última conta 
de energia residencial em 
dia e leve de uma a cinco 
lâmpadas.

Segundo a concessionária, 
a lâmpada de LED tem benefí-
cios que geram economia aos 
clientes, na comparação com 
as lâmpadas incandescentes 
e fluorescentes, além de ter 
uma vida útil mais longa, até 
25 vezes maior do que as 
concorrentes. “A lâmpada de 
LED precisa de menos ener-
gia para funcionar, fornece 
a mesma iluminação (ou até 
melhor), possui uma vida útil 
muito maior e não esquenta 
o ambiente (trecho da nota 
da EDP).

Conta mais cara – A inicia-
tiva da EDP para os morado-
res de Lorena chega em um 

momento importante, já que 
a concessionária reajustou 
a tarifa da energia elétrica 
para 19 municípios da região 
em 16,74%. A correção dos 
valores da conta de luz foi 
decretada em 22 de outu-
bro e passou a valer no dia 
seguinte.

Na ocasião, o reajuste con-
tou com a autorização da 
Aneel, que indicou a neces-
sidade de alteração na tarifa 
devido à escassez hídrica e 
a inflação, que impactaram 
diretamente no aumento. Os 
quase 17% de reajuste são 
para consumidores comuns 
residenciais. Empresas e 
indústrias tiveram aumento 
de 4,41%. Os novos valores 
valem para as cidades de 
Lorena, Aparecida, Cachoei-
ra Paulista, Canas, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba, Potim e Roseira.


