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Secretário de Habitação, Marangoni acompanhado da prefeita Silvana durantes tratativas da regularização

Habitação anuncia novas casas em Canas; municipal de aproximadamente R$ 1milhão para desapropriação

Estado entrega escrituras em Piquete e 
assina novas regularizações em Canas 

Após visitar Cachoeira Pau-
lista e Lorena na última quin-
ta-feira (2), para a entrega 
de casas populares da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano), 
o secretário executivo de 
Estado da Habitação, Fer-
nando Marangoni entregou 
escrituras e deu início a novos 
processos de regularização 
fundiária em Canas e Piquete. 
Canas deve investir cerca de 
R$ 1 milhão por nova área 
para construções.

Avançando no setor habita-
cional, Canas tem três novos 
núcleos contemplados pelo 
Cidade Legal, os bairros Centro 
e Alto do Cruzeiro e a rua João 
Mendes de Almeida. A ordem 
de serviço assinada por Ma-
rangoni na última sexta-feira 
(3), deve beneficiar mais de 
duzentas famílias. Já em fase fi-
nal aparecem os bairros Dona 
Ana e Vila Freire e a travessa 
Santo Antônio.

Segundo a prefeita Silvana 
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Zanin (PDT), a expectativa é 
de que os trabalhos de regu-
larização sejam concluídos 
em até seis meses. “Pelas 
palavras do secretário, existe 
a maior pressa para avançar 
para as próximas etapas e 
deve ser bem rápido”, frisou a 
chefe do Executivo confiante 
no atendimento dentro dos 
prazos estabelecidos. 

 Além dos processos em 
andamento, mais quatro lo-
calidades foram sugeridas ao 
programa, o Izalino, Tuia, rua 
do Meio e o restante do bairro 
Santo Antônio.

Em Piquete, Marangoni 
entregou mais 25 escrituras 
a moradores do núcleo Pi-
quete A. Junto ao Piquete B e 
Piquete C, o espaço compõe o 
residencial da CDHU no bairro 
Santa Isabel. O secretário de 
Meio Ambiente, responsável 
pela gestão das regularizações, 
João Bosco Ramos, explicou 
que “na época as residências 
não foram regularizadas junto 
ao cartório de imóveis” e então 
foram inscritas no Cidade 
Legal. 

Ramos ressaltou ainda que 

61 documentos estão prontos, 
mas ainda não foram entre-
gues aos proprietários. Entre 
as motivações, a inadimplência 
junto a Companhia.

Atualmente, Piquete possui 
oito núcleos sob regularização 
pelo programa, totalizando 
840 famílias contempladas. Os 
bairros Jardim Santa Isabel 2, 
São José, vila Cristiana 2 e Alto 
da Bela Vista estão em fase 
final e devem ser os próximos 
entregues. 

CDHU – Além das obras 
em andamento de cinquenta 
casas populares, Silvana Zanin 
garantiu que outras cinquen-
ta devem ser construídas 
na cidade. Uma área na rua 
João Mendes de Almeida está 
passando por um processo de 
desapropriação junto à Justiça 
e deve ser apresentada ao Es-
tado em janeiro. “Já está para 
pagamento no ano seguinte, 
eu teria o ano inteiro para 
pagar, mas a Prefeitura pagará 
em janeiro para apresentar 
essa área ao CDHU. O juiz 
ainda tem que fazer o cálculo, 
mas falo aproximadamente 
entre R$ 850 e R$ 900 mil”.
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Prefeitura solicita reforma de escolas e implantação de creche; Estado sinaliza de forma positiva

Cruzeiro busca apoio estadual para avanços na Educação

Buscando recursos para 
promover melhorias em es-
colas de Cruzeiro, a Prefeitura 
solicitou apoio financeiro do 
Governo do Estado, na última 
semana. Além da moderniza-
ção e ampliação de unidades 
educacionais, o 

Executivo projeta a implan-
tação de uma nova creche. 

Num vídeo publicado em sua 
página oficial na rede social 
Facebook, o prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), aparece ao lado do se-
cretário estadual de Educação, 
Rossieli Soares e da deputada 
estadual, Damaris Moura 
(PSDB). Segundo o chefe do 
Executivo, o trio havia acabado 
de participar de uma reunião 
na última quinta-feira (2) na 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

sede da pasta de Educação em 
São Paulo, onde foram discuti-
das alternativas para melhorar 
a infraestrutura de unidades 
escolares de município.

De acordo com o prefeito, foi 
solicitado à Soares a liberação 
de recursos para a construção 
de uma quadra poliesportiva 
coberta na escola estadual 
José Rodrigues Alves Sobri-
nho, no bairro Vila Canevari, 
e as reformas e ampliações 
dos prédios que abrigam os 
colégios estaduais Professor 
Abrão Benjamim (Vila Roma-
na), Mário da Silva Pinto (Vila 
Ana Rosa Novaes) e Major 
Hermógenes (Centro). 

Fonseca revelou ainda que 
além de melhorais para as 
unidades de ensino secundá-
rio, foram tratadas durante 
a reunião medidas que con-
tribuam para o avanço do 
ensino infantil. “Aproveitando Thales Gabriel exibe pedido de apoio financeiro ao Estado por contrução e reforma de unidades escolares

Foto: Reprodução PMC
a oportunidade, pleiteamos 
também o apoio estadual para 
a obra de ampliação da creche 
municipal Maria Rodrigues, 
que fica no bairro Vila Brasil, 
e para o cadastro autorizativo 
para a implantação de uma 
nova creche no bairro Km 
4”, destacando a importância 
dessas demandas à cidade. 

Em resposta, o secretário de 
Educação sinalizou de forma 
positiva no vídeo, compro-
metendo-se a tentar acelerar 
o processo burocrático para 
que as melhorias sejam viabi-
lizadas o mais breve possível.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
detalhes sobre o valor total 
solicitado junto ao Estado, 
mas o Executivo afirmou que 
só revelará o montante após a 
assinatura dos convênios, que 
ainda não possuem data para 
serem firmados. 

Pinda promove Natal Encantado com atrações culturais e gastronômicas

Como parte da retomada 
dos eventos com público, 
Pindamonhangaba pro-
move neste mês o “Natal 
Encantado” em diferentes 
pontos da cidade. Além da 
visitação à casa do Papai 
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Noel, a programação conta 
com shows e feira de arte-
sanato.

Neste período de pande-
mia com maior flexibiliza-
ção das atividades, Pinda 
busca oferecer atrações 
gratuitas aos moradores. 
Na Praça 7 de setembro, 
próximo à Estação é reali-
zado o Arteencanto Natalino 

com apresentação musical 
de artistas regionais, além 
de praça de alimentação e 
foodtrucks. 

O Papai Noel chegou à 
cidade no dia primeiro des-
te mês. Com os duendes, 
passou em Moreira Cesar, 
na Praça do Cisas na última 
sexta-feira (3), e na Praça da 
Bíblia na última quarta-feira 

(8). O bom velhinho tem 
agenda marcada também 
no Araretama para esta 
quarta-feira (15). 

Integram ainda o cro-
nograma das festividades 
natalinas cantatas na Igreja 
Matriz e também no Bata-
lhão Borba Gato. Na Praça 
Monsenhor Marcondes, a 
visita ao Papai Noel está 

liberada desde o início do 
mês. Já no distrito, as apre-
sentações musicais seguem 
até este domingo (12).

Segundo o Município, a 
variedade da programação 
busca oferecer aos morado-
res diversidade de entreteni-
mento “pois além do horário 
de funcionamento estendido 
do comércio a partir do 

dia primeiro de dezembro, 
as atrações natalinas têm 
programação garantida 
até o dia 23 de dezembro, 
realizada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da secretaria de Cultura e 
Turismo e Fundo Social de 
Solidariedade”. Mais detalhes 
podem ser conferidos no site 
pindamonhangaba.sp.gov.br.
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Feirão amplia o parcelamento de 
dívidas de contribuintes com a Saeg
Proposta da autarquia de Guará é renegociar débitos em dezembro para virar o ano com 
menor déficit; fornecimento de água para inadimplentes passa a ser cortado em janeiro

Saeg passa por processo que tenta reduzir número de indimplentes no fornecimento de água em Guará

Foto: Reprodução SAEG

Antes de retomar o corte 
no fornecimento de água dos 
contribuintes inadimplentes 
em Guaratinguetá, a Saeg 
(Companhia de Água, Esgoto 
e Resíduos) mantém até o 
próximo dia 17 um feirão 
para renegociar pagamentos 
dos débitos existentes dos 
clientes. A proposta é ampliar 
e facilitar as condições de 
pagamentos ainda neste mês, 
para evitar que a água seja 
cortada em janeiro.

A renegociação se divide em 
três categorias. Na primeira 
delas, os usuários com dívidas 
somadas em até R$ 1,5 mil, 
podem parcelar em 24 vezes 
e devem efetuar o pagamento 
mínimo de uma prestação de 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

entrada. Quem tem débitos 
entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, 
pode dividir em 36 vezes. 
Usuários com contas acima 
dos R$ 3 mi devem parcelar 
em 48 vezes, com entrada de 
10% do valor total da dívida.

O feirão atende as pessoas 
que ainda não fizeram nego-
ciações e também as famílias 
que já negociaram seus dé-
bitos e buscam uma forma 
mais fácil e com condições 
ampliadas para pagamentos. 
“Quem já tem parcelamento 
pode procurar a Saeg e fazer 
um reparcelamento. Só não 
estamos fazendo, inclusive 
tem nos cartazes, parcela-
mento de quem já tem dívidas 
judicializadas. Se você tinha 
uma dúvida e o departamen-
to jurídico entrou com ação 
judicial, nós não iremos fazer 
o parcelamento”, explicou o 

Um mês após volta às aulas presenciais, 
região registra dois surtos de Covid-19

O retorno às aulas presen-
ciais em novembro ampliou 
as discussões sobre a estrutura 
adequada para garantir a segu-
rança de alunos e funcionários 
contra o risco de contamina-
ções pelo novo coronavírus. 
Um mês depois, a região já 
registrou dois casos de surto 
da Covid-19 que levaram a 
paralisações em Cruzeiro e 
Pindamonhangaba.

De acordo com o Vacinôme-
tro, a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) chegou, na 
última sexta-feira (3), à marca 
de 1,91 milhão de pessoas va-
cinadas com a segunda dose e 
a dose única contra a Covid-19. 
O número é referente a 74% do 
grupo. Apesar do avanço na 
vacinação, a região registrou a 
segunda semana seguida com 
aumento de casos com diag-
nósticos positivos, subindo de 
639 para 1.316, um aumento 
de 105%.

Nas escolas, o primeiro caso 
de surto em novembro acon-
teceu em Cruzeiro, que sus-
pendeu temporariamente as 
atividades presenciais da escola 
municipal de ensino infantil e 
fundamental Girlene Carvalho 
Alvarenga Martinoli, localizada 
à praça Teononio Vilela, no 
Jardim América.

A secretaria de Educação 
garantiu que os alunos não 
devem ser prejudicados com a 
medida protetiva, que atendeu 
ao protocolo de sanitização 
contra o novo coronavírus.

Segundo a Prefeitura, foi con-
firmada a contaminação de seis 
pessoas do corpo docente da 
unidade escolar, e que “diante 
do contexto, a Semec seguiu 
as normativas determinadas 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo, bem como Vigilância 
Sanitária local e resolução da 
secretaria, que trata do Proto-
colo Covid-19 (trecho da nota)”.

O documento também desta-
cou que a escola será reaberta 
após 14 dias do primeiro exa-
me positivo. “A unidade foi e 
está preparada para receber 
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os estudantes, assim como 
toda equipe escolar de forma 
segura, no entanto, esclarece-
mos que os alunos não serão 
prejudicados pois as aulas es-
tão acontecendo normalmente 
através do sistema remoto”.

Cruzeiro, que já registrou 
8.761 casos da doença, sendo 
8.473 curados e 262 mortos 
residentes, tem duas pessoas 
internadas em leitos de UTI na 
Santa Casa. Segundo o Vacinô-
metro, 59.195 moradores es-
tão completamente vacinados.

As aplicações dos imunizan-
tes seguem de segunda à sex-
ta-feira, no Are (Ambulatório 
Regional de Especialidades), 
das 8h às 15h.

wA escola estadual Doutor 
Alfredo Pujol, no Centro de 
Pindamonhangaba, registrou 
um surto de contaminação de 
coronavírus, na última semana. 
Ao menos, 38 pessoas foram 
contaminadas pela doença.

Os casos preocuparam a 
comunidade escolar, especial-
mente os pais que possuem 
filhos que frequentam uma das 
mais tradicionais escolas da 
cidade. “Ontem a minha filha 
estava comentando a respeito 
desse assunto, ela é aluna do 
Alfredo Pujol. Não sei qual é o 
sentido de as aulas terem vol-
tado no final do ano, sendo que 
o vírus continua circulando. Os 
adolescentes não respeitam 
o distanciamento (e nem tem 
como dentro de uma sala de 

aula), se abraçam e se beijam, 
e a máscara fica no queixo. 
Eu estou muito preocupada”, 
escreveu uma das mães.

Por meio de nota, a secretaria 
estadual de Educação confir-
mou a contaminação na escola 
e que os dados constam no 
Simed (Sistema de Informação 
e Monitoramento da Educação 
para Covid-19). “As atividades 
presenciais das turmas envol-
vidas foram suspensas por 14 
dias e os alunos acompanham 
as aulas online remotamente 
pelo Centro de Mídias São 
Paulo, sem prejuízo para o 
aprendizado”.

As contaminações identi-
ficadas foram notificadas à 
Vigilância Sanitária Municipal. 
Os casos positivos seguem em 
acompanhamento pelas uni-
dades de saúde de referência, 
e as pessoas que tiveram con-
tato com aqueles que testaram 
positivo seguem em monitora-
mento pelas autoridades.

Pindamonhangaba registrou 
20.317 contaminações da 
doença até a última segun-
da-feira (3), sendo 23 novos 
casos nas últimas 24 horas. 
Seis pacientes confirmados 
seguem hospitalizados para 
atendimento médico especia-
lizado. Atualmente, as taxas de 
internação operam em 17% na 
UTI (Unidade Terapia Intensi-
va) da rede pública, 75% na UTI 
privada e 19% nas enfermarias 
pública e privada.

diretor comercial da compa-
nhia, Saluar Magni.

Para os casos de dívidas 
judicializadas, o consumidor 
deve procurar o departamen-
to jurídico da Companhia para 
elaboração de um acordo que 
vai constar o parcelamento da 
dívida, além dos honorários 
advocatícios, já que houve 
abertura de uma ação judicial. 
“Você pode ter o nome judicia-
lizado, negativado e ter o corte 
da água”, detalhou.

A Saeg tem um valor de cer-
ca de R$ 4 milhões de débitos 
abertos de contribuintes. Os 
débitos variam de acordo com 
cada residência e classe social, 
e segundo Magni, houveram 
negociações feitas de dívidas 
acima dos R$ 100 mil. O corte 
no fornecimento de água dos 
inadimplentes sem renego-
ciação começa em janeiro de 
2022.

As negociações são feitas 
exclusivamente presencial-
mente, na sede do departa-
mento comercial, que fica na 
rua Rafael Brotero, nº 63, no 
Centro de Guaratinguetá. Os 
consumidores devem levar as 
contas em atraso, documento 
de identidade, CPF e em caso 
de a conta estar no nome de 
outra pessoa, basta levar uma 
procuração assinada pelo 
titular da conta.

Espaço educacional submetido a processo de desenfecção após Covid
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Sobre a Iguá Saneamento: 
A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões e 
de parcerias público-privadas. 
Uma das principais operado-
ras privadas do setor no país, 
atualmente está presente em 
38 municípios de seis estados 
brasileiros – Alagoas, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina, São Paulo e Paraná 
– por meio de 19 operações 
que beneficiam cerca de 7,2 
milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essen-
ciais que orientam a realização 
das ações socioambientais 
em todas as suas unidades 
operacionais, constituindo o 
planejamento estratégico SERR 
– Segurança hídrica; Eficiência 
na produção e distribuição de 
água; Responsabilidade na co-
leta e tratamento de esgoto; e 
Respeito às pessoas. Em 2020, 
a Iguá aderiu à Rede Brasil do 
Pacto Global (iniciativa das 
Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção. A com-
panhia foi eleita, em 2020, 
pelo quarto ano consecutivo, 
uma ótima empresa para se 
trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). 
Atualmente, emprega cerca 
de 1,5 mil pessoas. O nome 
Iguá é uma referência direta 
ao universo em que atua: em 
tupi-guarani, “ig” quer dizer 
água.www.igua.com.br

Iguá aposta em rede 
social corporativa para 
engajar colaboradores
Adesão ao novo canal digital alcançou chegou a 70% em três meses

A Iguá, uma das maiores 
companhias de saneamento 
do Brasil, está apostando 
em um novo canal digital 
para dar voz aos seus mais 
de 1,7 mil colaboradores, 
aumentando o engajamento 
nas comunicações internas 
e estimulando a cultura vol-
tada às pessoas. Trata-se do 
Diga, que combina caracte-
rísticas de intranet e rede 
social corporativa, onde os 
funcionários compartilham 
informações sobre sua rotina 
de trabalho, interagem com 
publicações da empresa e dos 
colegas, e colaboram entre si. 
Disponível em aplicativo para 
celular e computador, passou 
a ser o principal ambiente de 
trânsito de informações da 
organização.

Em pouco mais de três me-
ses, a ferramenta já registrou 
uma resposta positiva por 
parte da equipe, com 70% dos 
profissionais cadastrados. O 
volume de posts feitos pelos 
funcionários vem crescendo 
a cada semana e hoje já é o 
dobro do que foi alcançado 
no lançamento, em julho. A 
plataforma traz conteúdos 
corporativos, notícias das 
operações, mensagens ad-
ministrativas, campanhas, 
recados dos líderes, galerias 
de fotos e vídeos. Há ainda es-
paços de interatividade, com 
pesquisa e enquetes, testes de 
conhecimentos e celebração 
de conquistas. 

“O Diga não veio somente 
para humanizar a comunica-
ção da Iguá, como faz parte 
de uma estratégia de refor-
mulação para torná-la mais 
estruturada, dinâmica e acima 
de tudo voltada ao negócio e 
aos propósitos de expansão. A 
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ideia é fortalecer a marca em 
todas as interações e consoli-
dar a imagem da companhia 
como protagonista na trans-
formação do saneamento”, 
diz Márcia Nunes, head de 
Comunicação Corporativa.

Segundo a executiva, várias 
iniciativas têm sido realizadas 
nessa direção. O planejamen-
to e as métricas passaram a 
ter papel central na busca por 
uma relação mais produtiva 
com os públicos, principal-
mente na escolha dos eixos de 
conteúdo. A atuação alcança 
a comunicação interna e as 
frentes externas, como digital 
e marketing institucional. O 
mais novo passo vem com 
a organização dos canais 
internos num sistema para 
que conteúdos e mensagens 
contemplem as necessidades 
corporativas e locais. “Nossa 
comunicação avança para tor-
nar-se mais estratégica, sinto-
nizada com os compromissos 
empresariais e em linha com 
as melhores práticas”, afirma.

Nesse contexto, destacam-se 
a criação a readequação de 
canais, alinhados por um pa-
drão visual e pela assinatura 
“Crescer juntos é da nossa 
natureza”, que sintetiza o de-
sejo da Iguá de evoluir com os 
colaboradores. Outra caracte-
rística é o trabalho integrado 
com as operações para que as 
mensagens e ações estejam 
alinhadas. Uma amostra impor-
tante dessa nova comunicação 
interna é o Diga.

Um dos exemplos de in-
teração bem-sucedida pro-
porcionada pelo novo canal 
aconteceu por ocasião do Dia 
das Crianças. A companhia 
convidou o time a enviar um 
vídeo de até 40 segundos com 
seus filhos, enteados e paren-
tes de até 12 anos falando 
sobre a importância da água 
para o futuro. A publicação 

desta ação gerou quase 1 
mil visualizações e teve boa 
repercussão internamente. 
Como resultado, a empresa 
teve um vídeo espontâneo 
com a participação de mais 
de 30 crianças. 

O novo canal também si-
naliza o esforço da empresa 
em melhorar processos com 
inovação. “Precisávamos de 
um espaço democrático, que 
alcançasse de forma mais 
abrangente colaboradores de 
todos os cargos e localidades, 
e fosse capaz de engajar e 
manter informados os mais 
variados tipos de pessoas. A 
linguagem digital foi a res-
posta encontrada, e a melhor 
solução foi formarmos parce-
ria com uma startup capaz de 
criar um ambiente totalmente 
customizável e com a cara da 
Iguá”, explica.

A companhia aproveitou 
o contexto do aniversário de 
quatro anos para introduzir o 
app e encerra 2021 otimista 
com os resultados obtidos até 
agora. “Esperamos gerar cada 
vez mais adesão, afinal com 
o lançamento do Diga nossa 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

 
José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos 
Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com os ditames estatutários, convoca todos (as) 
trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá e da 
CODESG, associados (as) a este Sindicato para a Assembleia 
Geral Ordinária que acontecerá no dia 
17 de Dezembro de 2021 na sede do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, localizado a Rua Santa Clara, 433 – 
Campinho – Nesta. 
Em primeira convocação às 17h30min horas e em segunda e ultima 
convocação as 18h00min com qualquer numero de presentes com 
a seguinte ordem do dia: 
1 - Prestação de contas do ano anterior 
OBS: tendo em vista a pandemia da COVID19, visando preservar a 
vida e a saúde de todos (as) disponibilizaremos álcool gel e será 
obrigatório o uso de mascara, além disso, será mantido o 
distanciamento necessário entre as pessoas. 
 

José Eduardo Ayres de Oliveira 
Presidente SISEMUG 

Guaratinguetá, 10 de Dezembro de 2021. 
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Municipais de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições, e de 
acordo com os ditames estatutários, convoca todos (as) 
trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá e da 
CODESG, associados (as) a este Sindicato para a Assembleia 
Geral Ordinária que acontecerá no dia 
17 de Dezembro de 2021 na sede do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, localizado a Rua Santa Clara, 433 – 
Campinho – Nesta. 
Em primeira convocação às 19h00min e em segunda e ultima 
convocação às 19h30min com qualquer numero de presentes com 
a seguinte ordem do dia: 
1 - Apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício do 
ano seguinte. 
OBS: tendo em vista a pandemia da COVID19, visando preservar a 
vida e a saúde de todos (as) disponibilizaremos álcool gel e será 
obrigatório o uso de mascara, além disso, será mantido o 
distanciamento necessário entre as pessoas. 
 

José Eduardo Ayres de Oliveira 
Presidente SISEMUG 

Guaratinguetá, 10 de Dezembro de 2021. 
 

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato N° 219/18 – PP Nº 107/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE LTDA - CNPJ Nº: 51.784.098/0001-56
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 219/18, decorrente do Processo Licitatório n°578/18, PP n° 107/18, 
firmado em 11/12/2018, nos termos previstos em sua Clausula 2.1.
CLAUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/12/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 3.083.340,00 (três 
milhões, oitenta e três mil, trezentos e quarenta reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 08 - Contrato 78/2018 – CP 02/2018 – Proc. Licitatório 155/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 
aproximadamente 7,18% (sete inteiros e dezoito centésimos) ao Contrato nº 78/2018, 
decorrente do Processo Licitatório nº 155/2018, CP nº 02/2018, firmado em 29/06/2018, 
nos termos previstos em sua Cláusula 1.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, ”a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
1.2 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 7,18%(sete inteiros e dezoito 
centésimos), equivalentes a R$ 238.279,82 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e 
setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) ao valor global do contrato, destinados a 
alteração quantitativa.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à alteração do contrato é de R$ 238.279,82 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta 
e nove reais e oitenta e dois centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 3.556.543,89 (três 
milhões, quinhentos cinquenta e seis mil, quinhentos quarenta e três reais e oitenta e 
nove centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2021

comunicação interna evoluiu, 
tornando-se uma via de mão 
dupla, muito mais pautada em 
integração e trocas”, diz Márcia.
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Pinda inaugura 
praça Pixinguinha 
no Bela Vista

Entrega amplia opções 
públicas de lazer e 
atividades físicas

Buscando ampliar os espaços 
públicos para o lazer das famí-
lias pindamonhangabenses, 
a Prefeitura inaugurou, na 
última semana, a “Praça Pixin-
guinha”, no Bela Vista. O evento 
contou com a participação de 
autoridades locais como o pre-
feito, Isael Domingues (PL), a 
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Claudia Domingues e do vice-
-prefeito, Ricardo Piorino (PSL). 

A obra teve início ainda em 
2020 e possui modelagem de 
saxofone no canteiro central, 
em área de mais de 1,8 mil m². 
Localizado à rua Orlando Silva, 
o espaço homenageia o músico 
e compositor carioca, Alfredo 
da Rocha Vianna Filho, o “Pi-
xinguinha”, considerado um 
dos maiores nomes da MPB 
(Música Popular Brasileira). 

Para o chefe do Executivo, 
a criação de novos espaços 
públicos e reformas como 
a da praça no Alto Cardoso 
priorizam a qualidade e varie-
dade de opções para o lazer 
dos moradores do município. 
“Nossa intenção é sempre 
implantar novos espaços de 
lazer para a comunidade, 
transformando terrenos que 
antes recebiam lixo e entulhos 
em praças bonitas, com novo 
visual, valorizando ainda mais 
os bairros”.

Da Redação
Pindamonhangaba

ULTRAVELOCIDADE,
ESTABILIDADE MAIS

MUITO

TUDO JUNTO&CONECTADO

99,99
POR MÊSR$

POR

N A COM B IN AÇÃO COM  PLAN O M ÓVEL
E/OU  PACOTE D E TV.

ASSINE 250 MEGA

350 MEGA
LEVE

É  U L T R A V E L O C ID A D E  P A R A  S U A  C A S A

Oferta válida de 30/11/21 a 31/12/2021, na contratação combinada do serviço anunciado. Claro Fibra 250 Mbps (250 Mbps + 100 Mbps promocional, totalizando 350Mbps) no valor de R$ 99,99/mês na combinação com um plano Claro Móvel e/ou plano de TV. 
Plano com dois serviços a partir de R$ 179,99/mês. Assinatura Discovery+ inclusa por 12 meses, a partir do 13o mês o cliente deverá optar pela contratação do produto. Oferta sujeita à análise de crédito, permanência mínima de 12 meses, pagamento em débito automático 
e fatura digital. O cancelamento de um ou mais serviços pode acarretar em multa proporcional e perda dos benefícios atribuídos à oferta. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada, em conformidade com a Regulamentação de Qualidade da 
Anatel vigente. A velocidade da internet pode variar em função das condições e de fatores externos da rede.Consulte mais informações, condições de aquisição, restrições no regulamento da oferta e disponibilidade técnica dos serviços no seu endereço em www.claro.com.br

INTERNET FIXA
MAIS ESTÁVEL DO BRASIL,
CONFIRMADA PELO SPEEDTEST ®

Com novo contrato, Lorena retoma 
distribuição de fraldas geriátricas
Moradores questionam suspensão e falta de informações; secretarias prometem melhor comunicação 

Após meses de suspensão, 
a Prefeitura de Lorena reto-
mou a distribuição gratuita 
de fraldas geriátricas neste 
mês. O serviço conjunto entre 
as secretarias de Assistência e 
Desenvolvimento Social e da 
Saúde beneficia famílias de 
baixa renda. Mensalmente são 
incluídos novos assistidos.

Moradores da cidade se 
queixaram pela paralisação 
do atendimento e pela falta de 
informações sobre o serviço, 
retomado na última semana. 
De acordo com o secretário de 
Saúde, Adailton José Pinto, os 
produtos que estavam sendo 
entregues não eram de boa 

Rafaela Lourenço
Lorena

qualidade e um novo processo 
licitatório foi realizado. Com 
uma nova empresa, o serviço 
foi normalizado com as distri-
buições mensais.

Uma moradora do bairro 
Cecap, que preferiu não se 
identificar, contou que tem a 
guarda de um sobrinho de 27 
anos que precisa de cuidados 
especiais. Para a família, a últi-
ma entrega havia sido feita em 
julho e desde então precisaram 
arcar com os custos fixos. “O 
pacote de fralda na farmácia 
a gente paga R$ 60, R$62, e 
esse pacote que a Prefeitura 
vem cedendo ajuda bastante, 
nunca aconteceu de ficar esse 
tempo todo faltando. E eles 
pegam os telefones da gente, 
mas ninguém retorna com uma 
data certa, com satisfação”, 
frisou a responsável que teve o 

benefício retomado na última 
semana.

Adailton negou a paralisação 
em julho, mas não precisou 
uma data de suspensão. Quan-
to ao atendimento, o secretário 
destacou que as secretarias 
precisam e buscam uma me-
lhor comunicação para atender 
a população.

Todo o processo de triagem 
é realizado pela Sads. Os aten-
dentes passam por uma avalia-
ção socioeconômica, que entre 
os requisitos, está a renda per 
capta de meio salário mínimo 
vigente. Segundo o secretário 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Claudio Freitas, é 
enviada mensalmente uma lista 
para a Saúde, pasta responsá-
vel pela compra e distribuição 
das fraldas.

Os interessados em solicitar 

Foto: Rafaela Lourenço

o serviço devem ir até a Sads 
com documentos originais e 
cópias de todos os moradores 
da residência, como RG, CPF, 
comprovante de residência, 
comprovante de renda e uma 
solicitação prescrita por um 
médico do SUS (Sistema Único 
de Saúde) que comprove a 
necessidade do uso contínuo 
do material.

Quanto às informações para 
a população, Freitas reforçou 
que o Executivo está traba-
lhando para qualificar o ser-
viço e explicou que algumas 
demandas são diretamente 
com a Saúde. “Por exemplo, 
não tenho acesso ao estoque 
de fraldas da Saúde para saber: 
‘olha daqui um mês vai faltar’. 
Isso a gente ainda não tem, mas 
a gente está tentando fazer esse 
estreitamento de comunicação 
entre as secretarias para que, 
a partir daí, a gente consiga 
melhorar a comunicação com 
o usuário”. 

Para ter acesso a mais in-
formações sobre o serviço, 
os interessados devem entrar 
em contato com a Assistência 
Social pelos telefones (12) 
3153-2400 ou 3153-2078 
(os dois contatos também são 
WhatsApp).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


