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O prefeito de Aparecida, Luis Carlos Siqueira, o Piriquito, que voltar a gerar confronto com a Santa Casa, após anunciar licitação para o PA

Aparecida contraria Conselho da 
Saúde e abre licitação para o Pronto 
Atendimento sem aviso à Santa Casa
Contrato com hospital termina no dia 28 de março; conselheiros de Saúde 
têm preocupação com estrutura da UPA, para onde deve ir o atendimento

Aparecida terá um novo 
local para atender os casos de 
emergência e urgência a partir 
de abril. É isso que promete a 
Prefeitura, que abriu um pro-
cesso licitatório para contratar 
uma organização social para 
administrar o novo Pronto 
Atendimento. O contrato de 
prestação de serviços com a 
Santa Casa, atual gestora do 
PA, se encerra em 28 de mar-
ço. Sem diálogo, Município e 
hospital travam nova queda 
de braços na cidade.

O certame teve parecer con-
trário do Conselho de Saúde, 
que fez apontamentos sobre 
a estrutura da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento), local 
onde será instalado o hospital.

Mesmo com a negativa do 
Conselho, a Prefeitura publicou 
o edital de chamamento públi-
co. Atualmente, o Pronto Aten-
dimento está anexo ao prédio 
da Santa Casa de Aparecida e é 
gerido pelo próprio hospital. O 
administrador, Frei Bartolomeu 
Schultz, que também é membro 
do Conselho de Saúde, afirmou 
que a publicação do edital foi 
rechaçada pelos conselheiros. 
“Foi feito um pedido para que 
o prefeito retirasse o edital do 
site da Prefeitura, porém ele 
não aceitou a recomendação 
e propôs a abertura. Fizemos 
a votação enquanto Conselho, 
entendendo que o prédio da 
UPA, da forma que está, não 
tem estrutura física nem ca-
pacidade para que um hospital 
seja instalado”, afirmou Schultz.

O prédio da UPA foi construí-
do no bairro Santa Terezinha. O 

espaço é utilizado atualmente 
como ‘gripário’, e recebe casos 
de pessoas com sintomas gri-
pais ou de Covid-19. O local 
foi ponto de atendimentos e 
recebeu alta demanda entre 
2020 e 2021. Neste ano foi 
reaberto em 10 de janeiro, 
após aumento dos casos de 
síndromes gripais.

De acordo com Schultz, o 
prédio tem bom espaço físico, 
mas necessita de equipamen-
tos e modernizações que não 
seriam concluídas em até dois 
meses. “No sentido de que espa-
ço físico, ele tem, mas não tem 
gerador de energia, não tem 
rede oxigênio, equipamentos 
hospitalares. Precisa estruturar 
aquele espaço primeiro, e a 
gente sabe que demanda tem-
po pois necessita de licitação, 
é uma questão de obras e equi-
pamentos. A gente entende não 

ter tempo hábil de dois meses 
para fazer tudo isso. Esse foi o 
parecer do Conselho, que este 
não é o momento”, concluiu.

Santa Casa – A atual gestora 
do Pronto Atendimento não 
foi notificada pela Prefeitura 
sobre o fim do contrato. O 
administrador do hospital 
informou ao Jornal Atos que 
só soube da possibilidade de 
mudança de local quando o 
Conselho de Saúde recebeu o 
documento para abertura do 
edital de chamamento públi-
co. O Município paga R$ 536 
mil mensais ao hospital pela 
gestão. Os pagamentos estão 
em dia.

O Jornal Atos pediu uma en-
trevista com representantes da 
Prefeitura ou o envio de uma 
nota como resposta. Nenhuma 
das solicitações foi atendida 
até o fechamento desta edição.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Cidade Legal avança e famílias 
de Cachoeira pedem melhorias
Empresa faz levantamento topográfico enquanto população reivindica manutenção

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista acrescentou dois 
novos núcleos ao programa 
de regularização fundiária 
do Governo do Estado, o 
Cidade Legal. Mais de du-
zentas famílias devem ser 
beneficiadas, mas mora-
dores ainda questionam a 
falta de atenção a bairros 
cadastrados no programa. 

A cidade conta com mais 
de vinte núcleos para regu-
larização, e desde 2012 se-
gue com as etapas do Cidade 
Legal. Segundo a Prefeitura, 
o Alto da Bela Vista já está 
concluído. Além de bairros 
como Várzea dos Cunhas 
e Quilombo, que seguem 
para a etapa final, partes do 
Chácara do Moinho e Vila 

Carmem foram recentemen-
te aprovadas pelo governo.

Segundo a técnica de edi-
ficações, Alcineide da Costa, 
o levantamento topográfico 
das duas áreas foi realizado 
no último final de semana. 
Somadas, cerca de 120 
famílias devem ser benefi-
ciadas com a documentação. 
Ao todo, após a conclusão 

dos outros núcleos que 
incluem vias do São João, 
mais de quatrocentas pes-
soas receberão as escrituras 
gratuitamente. Ainda não 
há uma data definida para 
conclusão dos serviços, 
mas a Prefeitura pretende 
regularizar os núcleos mais 
avançados até o final deste 
ano. Mas a titularidade das 

casas não é o único pro-
blema enfrentado, como 
ressaltou a dona de casa 
Sandra Ribeiro de 46 anos, 
que mora no Vila Carmem 
há 15 e apelou ao prefeito 
Antonio Mineiro (MDB) a 
poda de árvores e a troca 
dos postes de iluminação, 
ainda de madeira.
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Pinda abre 
contratação
de estagiários 
para reserva

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Ciee (Centro de 
Integração Empresa-Escola) 
anunciaram a abertura de 
um processo seletivo para 
estagiários em regime de 
cadastro reserva. Todo o 
processo com inscrição e 
prova serão realizadas pelo 
site ciee.org.br As vagas são 
para estudantes do ensino 
técnico e superior.

Escolas públicas retomam 
aulas em sistemas remoto 
e presenciais em meio a 
discussões pela RMVale

O ano letivo 2022 de es-
colas públicas municipais 
teve início com divergên-
cias na região entre a apli-
cação dos sistemas presen-
cial e remoto. Preocupados 
com a propagação mais 
ágil da variante ômicron, 
prefeitos têm mantido a 
cautela para a retomada 
das aulas presenciais. Por 
outro lado, alguns municí-
pios já iniciaram as ativi-

dades na última semana. Em 
paralelo às contaminações 
pelo novo coronavírus, os 
atendimentos de síndromes 
gripais têm sobrecarregado 
o sistema público munici-
pal de saúde, índices que 
levaram municipais como 
Cruzeiro e Santo Antonio 
do Pinhal a definirem a 
volta às aulas, a princípio, 
remotamente.
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Com foco em qualificação 
profissional, Aceg prepara 
qualificação do setor com 
a Faculdade do Comércio

A Aceg (Associação Comer-
cial e Empresarial de Guara-
tinguetá) prepara a implan-
tação da Facsp (Faculdade 
do Comércio de São Paulo) 
para o segundo semestre de 
2022. O projeto é uma ini-
ciativa da Facesp (Federação 
das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo), com 
cursos autorizados e reconhe-
cidos pelo MEC (Ministério da 
Educação). A ação faz parte do 
planejamento da Associação 
para este ano, que deve ter 
ainda outras medidas como 
ampliação do horário e novos 

dias de atendimento. O princi-
pal objetivo da Facsp é oferecer 
qualificação inovadora e inteli-
gente dos setores de comércio, 
varejo e serviços, conectando e 
preparando profissionais para 
novas demandas. Em Guaratin-
guetá, a futura instituição de 
ensino terá sede no prédio da 
Aceg. Os cursos da Faculdade 
do Comércio prometem inserir 
os alunos no empreendedoris-
mo de forma direta, já que a en-
tidade possui cerca de duzentos 
mil empresários associados em 
todo o estado.

Bombeiros apostam em 
tecnologia para evitar novos 
acidentes no Pico dos Marins

Na tentativa de evitar que 
turistas continuem se perden-
do no Pico dos Marins, em Pi-
quete, o Corpo de Bombeiros 
instalou placas de sinalização 
com QR Code na trilha de 
acesso ao atrativo natural. Ao 
ser escaneado por um apare-
lho celular, o material fornece 
orientações de segurança. Em 
nota oficial, o Corpo de Bom-
beiros explicou que foram 
fixadas diversas placas em 

pontos estratégicos da trilha, 
localizados em área com co-
bertura de telefonia móvel. Os 
trechos selecionados possuem 
suas coordenadas geográficas 
cadastradas no sistema de 
banco de dados da corporação, 
orientando os bombeiros sobre 
as melhores rotas de acesso por 
escalada e também a possibili-
dade de aproximação através 
de aeronaves.
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Cachoeira avança com Cidade Legal e 
moradores pedem melhorias aos bairros
Empresa faz novo levantamento topográfico enquanto população reivindica serviços de manutenção

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista acrescentou dois 
novos núcleos ao programa 
de regularização fundiária 
do Governo do Estado, o 
Cidade Legal. Mais de du-
zentas famílias devem ser 
beneficiadas, mas moradores 
ainda questionam a falta de 
atenção a bairros cadastra-
dos no programa. 

A cidade conta com mais 
de vinte núcleos para regula-
rização, e desde 2012 segue 
com as etapas do Cidade 
Legal. Segundo a Prefeitura, 
o Alto da Bela Vista já está 
concluído. Além de bairros 
como Várzea dos Cunhas 
e Quilombo, que seguem 
para a etapa final, partes do 
Chácara do Moinho e Vila 
Carmem foram recentemen-
te aprovadas pelo governo.

Segundo a técnica de edi-
ficações Alcineide da Costa, 
o levantamento topográfico 
das duas áreas foi realizado 
no último final de semana. 
Somadas, cerca de 120 famí-

lias devem ser beneficiadas 
com a documentação. Ao 
todo, após a conclusão dos 
outros núcleos que incluem 
vias do São João, mais de 
quatrocentas pessoas rece-
berão as escrituras gratui-
tamente. Ainda não há uma 
data definida para conclusão 
dos serviços, mas a Prefeitu-
ra pretende regularizar os 
núcleos mais avançados até 
o final deste ano.

Mas a titularidade das ca-
sas não é o único problema 
enfrentado, como ressaltou a 
dona de casa Sandra Ribeiro, 
de 46 anos, que mora no Vila 
Carmem há 15 e apelou ao 
prefeito Antonio Mineiro 
(MDB) a poda de árvores e a 
troca dos postes de ilumina-
ção, ainda de madeira. “Preci-
sa vir cortar a árvore ali que 
a gente está correndo risco, o 
poste também, porque ainda 
é de madeira, e quando chove 
forte ele balança. Perigoso 
cair nas nossas casas”.

Sandra pediu ainda mais 
atenção para o Centro Comu-
nitário desativado do bairro, 
que segundo ela, poderia ser 
utilizado pelo poder público 

para oferecer cursos e capa-
citações aos jovens. “Ele está 
estragando ali e tem várias 
meninas que se envolvem 
com drogas. Podiam fazer al-
guma coisa pra gente ensinar 
a bordar e pintar. Seria uma 
boa para tirar as meninas e 
os meninos das ruas”.

Por nota, a Prefeitura ex-
plicou que a poda de árvores 
que estão atingindo a rede 
elétrica é de competência da 
EDP, “não competindo assim 
aos servidores municipais 
devido aos necessários pro-
tocolos de segurança com 
risco de descarga elétrica. A 
troca dos postes de ilumina-
ção pública de madeira tam-
bém competem a EDP qual 
estamos reiterando ofício 
para troca”, trecho da nota.

O pedreiro Miguel dos 
Santos, de 50 anos, também 
solicitou melhorias, mas com 
foco na segurança para a en-
trada do bairro. Para Santos, 
o muro de frente ao Centro 
Comunitário poderia ser 
demolido. “Combinei com o 
prefeito que se ele ganhasse 
ele tiraria esse muro aqui 
pra gente pra fazer um par-

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

quinho. As crianças saem 
correndo do beco, passa 
carro, quase pegou uma 
criança esses dias. Inclusive 
um carro bateu em mim”.

Sobre a retirada do muro, 
o Executivo afirmou que o 
responsável pela secretaria 
de Obras e Infraestrutura 
irá até o local para anali-

sar a possibilidade. Quanto 
ao Centro Comunitário, há 
projetos em análise, porém, 
faltam recursos para a im-
plementação.

Área do Alto da Bela Vista, um dos bairros que aguardam a legalização por meio do Programa Cidade Legal

A secretaria de Saúde de 
Lavrinhas anunciou que, a 
partir da segunda semana de 
fevereiro, a distribuição de 
leite às famílias beneficias pelo 
Programa Viva Leite passará a 
ser feita todas as terças e quin-
tas-feiras. Nesta terça, o serviço 
não foi realizado por atraso 
da cooperativa fornecedora 
do Estado.

A mudança no cronograma 
foi determinada pela secretaria 
de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo. Segundo 
a secretaria do Município, o 

local para retirada continua 
nas unidades de saúde dos 
bairros Capela do Jacú, Recanto 
Tranquilo, Jardim Mavisou, 
Centro e Pinheiros seguindo 
no mesmo horário, por volta 
das 10h.

Iniciativa estatual, o Progra-
ma Viva Leite disponibiliza, gra-
tuitamente leite para famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social. A proposta é garantir até 
15 litros mensais a cada resi-
dência beneficiada cadastrada 
no CadÚnico (Cadastro Único). 

Para outras informações 
sobre o auxílio, a secretaria 
oferece atendimento pelo 
telefone (12) 3146-1144, no 
período das 7h às 17h.

Da Redação
Lavrinhas

Prefeitura altera dias para 
distribuição do programa 
Viva Leite para cadastrados
no CadÚnico em Lavrinhas

Prefeitura de Pinda abre processo seletivo 
para contratação de estagiários reservas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Ciee (Centro de 
Integração Empresa-Escola) 
anunciaram a abertura de um 
processo seletivo para estagi-
ários em regime de cadastro 
reserva. Todo o processo 
com inscrição e prova serão 
realizados pelo site ciee.org.br

As vagas disponíveis são 
para estudantes do ensino téc-
nico e superior. Para ensino 
técnico poderão se inscrever 
aqueles que estão no primei-
ro ou segundo semestre dos 
cursos de administração, 
farmácia e informática. Para 
o ensino superior, alunos re-
gularmente matriculados do 
terceiro ao sétimo semestre 
de jornalismo e pedagogia, 
além dos universitários do 

quinto ao nono semestre 
de engenharia ambiental e 
farmácia.

“O estágio profissional é 
uma etapa importante no 
processo de desenvolvimento 
e aprendizagem do aluno, 
promovendo oportunidades, 
vivência no métier (área de 
atuação) e prática de conte-
údos acadêmicos que levam 
ao conhecimento da profis-
são”, garantiu o diretor de 

Recursos Humanos, Thiago 
Carvalho.

A carga horária é de vinte 
horas, sendo quatro horas 
semanais, com remuneração 
de R$ 493,61 para ensino 
superior e R$ 439,26 para 
ensino técnico, além de 
um auxílio transporte de 
R$96,80.

As inscrições podem ser 
feitas até às 12h do dia 16 
de fevereiro.

Da Redação
Pindamonhangaba

Fotos: Rafaela Lourenço
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O ano letivo 2022 de escolas 
públicas municipais teve início 
com divergências na região 
entre os sistemas presencial 
e remoto. Preocupados com 
a propagação mais ágil da 
variante ômicron, prefeitos 
têm mantido a cautela para 
a retomada das aulas presen-
ciais. Por outro lado, alguns 
municípios já iniciaram as 

atividades na última semana.
Em paralelo às contamina-

ções pelo novo coronavírus, 
os atendimentos de síndromes 
gripais têm sobrecarregado 
o sistema público de saúde, 
índices que levaram cidades 
como Cruzeiro e Santo An-
tonio do Pinhal a definirem 
a volta às aulas, a princípio, 
remotamente.

Enquanto Aparecida está 
recebendo os alunos desde o 
último dia 31, em Cruzeiro, 
os sete mil alunos da rede 

pública retornarão às aulas 
na próxima segunda-feira (7), 
mas no sistema remoto. Após 
um mês de testes, dependendo 
do cenário pandêmico na ci-
dade, os alunos retornarão ao 
presencial. Situação parecida 
com Santo Antonio do Pinhal, 
na Serra da Mantiqueira, que 
deve retornar as aulas ainda 
à distância no próximo dia 14, 
com expectativas de no dia 2 
de março, receber as crianças e 
adolescentes presencialmente.

Também prevista para o 
próximo dia 7 está Lorena, que 
divulgou a retomada da educa-
ção infantil com creches e pré-
-escolas, ensino fundamental, 
educação especial exclusiva e 
a EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) no último dia 30. Por 
nota, a Prefeitura ressaltou que 
“o planejamento do ano letivo, 
que totaliza duzentos dias, foi 
definido na noite da última 
quarta-feira (26) na reunião do 
CME (Conselho Municipal de 
Educação), e no dia 31 iniciou-
-se a Jornada de Planejamento 
Pedagógico 2022”.

A secretaria da Educação 
frisou que os pais e os respon-
sáveis devem procurar pelas 
unidades escolares em que os 
menores estejam matriculados, 
a partir desta quarta-feira (2), 

para conferirem detalhes como 
a listagem dos alunos e os ho-
rários das aulas.

Além da aferição da tempera-
tura de todos os profissionais 
e alunos, as escolas deverão 
exigir o uso da máscara de pro-
teção e disponibilizar álcool em 
gel para higienização das mãos.

Rafaela Lourenço
RMVale

Assim como Lorena, Cacho-
eira Paulista e a rede pública 
de Ubatuba retornarão na 
próxima segunda-feira. Na 
cidade litorânea, são cerca de 
12 mil alunos matriculados 
em 52 unidades. “O retorno 
será presencial para todas as 
crianças, tanto os com mais de 

12 anos, que já estão vacina-
dos, como para os estudantes 
de 5 a 11 anos, cuja imuniza-
ção está em andamento. Serão 
cumpridos todos os protoco-
los de combate à Covid-19” 
(trecho da nota).

De volta ao Vale do Paraíba, 
Guaratinguetá, que segue um 
decreto municipal mais rigo-
roso que o Estado, receberá 
os alunos novamente nas uni-
dades escolares, no dia 10. O 
Executivo ressaltou ainda que 
os pais e os responsáveis que 
tenham perdido o período de 
matrículas poderão efetuá-las 
a partir desta quarta-feira, 
assim como rematrículas e 
transferências. De acordo 
com as vagas disponíveis nas 
escolas.

Fotos: Gabriel Mota

Economia na prática: dicas 
para começar bem o ano
Hora de poupar a água do planeta, investindo em pequenas atitudes

Também conhecida como 
Planeta Água, a Terra tem 75% 
da superfície coberta pelo re-
curso natural mais importante 
ao ser humano. Entretanto, 
apenas 3% é potável, sendo o 
restante salgada. Apesar de ser 
um recurso natural renovável, 
é finito, relevante considerar 
que um dia poderá esgotar.

Dessa forma, é fundamen-
tal que a população entenda 
sobre a importância da eco-
nomia no consumo. De acordo 
com o relatório da Agência 
Nacional de Águas (ANA), 
aproximadamente 48 milhões 
de brasileiros foram afetados 
por estiagens (passageiras) 
ou secas (duradouras) nos 
últimos anos.

Para o diretor da Águas 
Piquete, Mateus Banaco, o 
uso desmedido, as mudanças 
climáticas e as intervenções 
humanas no meio ambien-
te podem trazer resultados 
negativos irreversíveis, prin-
cipalmente a médio e longo 
prazos. Apesar de parecer 
clichê, se não cuidarmos hoje, 
as futuras gerações sofrerão 
consequências muito duras, 
entre elas, a diminuição ou 
ausência completa de recursos 
considerados básicos, como a 
água”, reforça Banaco.

A Águas Piquete, conces-
sionária de abastecimento 
de água da cidade, elencou 

Da Redação
Piquete

mudanças simples de hábitos 
que se tornam fundamentais 
para o futuro:

1. Cronometrar o banho: 
um banho de 15 minutos 
pode gastar até 135 litros de 
água. Se você reduzir o tempo 
embaixo do chuveiro para 5 
minutos, apenas 45 litros são 
utilizados.

2. Desligar a torneira ao 
escovar os dentes: as torneiras 
também são grandes respon-
sáveis pelo desperdício. Esco-
var os dentes e lavar o rosto e 
as mãos com a torneira aberta 
pode representar um gasto de 
12 litros de água.

3. Ensaboar todas as louças 
de uma só vez: antes de lavar 
a louça, retire os restos de 
comida com o apoio de um 
guardanapo ou toalha de papel 
e ensaboe todas de uma só 
vez, com a torneira fechada. 
Depois, faça o enxágue.

4. Limitar o uso da máquina 
de lavar:  o ideal é usar a má-
quina sempre cheia e em ciclos 
completos de lavagem. Para 
isso, acumule mais roupas 
para lavar tudo de uma vez.

5. Reaproveitamento: a água 
utilizada na máquina de lavar 
costuma ser descartada pelo 
ralo. No entanto, por conter 
apenas resíduos de sabão, na 
maioria dos casos, ela pode 
ser reaproveitada e servir para 
lavar pisos, lavar o quintal e 
até regar plantas.

6. Não lavar calçadas com 

mangueira: é uma atitude 
consciente e pode represen-
tar um gasto de 120 litros 
de água.

7. Implementar a descarga 
com válvula de duplo aciona-
mento: usar sempre a mesma 
quantidade de água na descar-
ga é desperdício. Já existem 
sistemas desenvolvidos para 
liberar na bacia sanitária de 
acordo com a necessidade, 
e que podem ser instalados 
tanto em descargas de parede 
quanto em caixas acopladas.

8. Verificar e corrigir vaza-
mentos: infiltrações podem 
acontecer sem que você per-

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 operadoras 
privadas do setor no país, atu-
almente está presente em 38 
municípios de seis estados brasi-
leiros – 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 essenciais 
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; Responsa-
bilidade na coleta 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 com-
bate à corrupção. A companhia 
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

ceba, e representa um elevado 
desperdício – além de dar um 
susto na conta que chega no 
final do mês. Goteiras e man-
chas na parede são indícios 
que aparecem quando proble-
mas maiores já se instalaram 
há mais tempo.

9. Fechar bem as torneiras:  
torneira vazando pode des-
perdiçar até 40 litros por dia. 
Ao perceber esse problema, é 
fundamental realizar a troca 
ou conserto imediato.

10. Atenção à caixa d’água:  
não deixe transbordar e man-
tenha-a sempre fechada para 
evitar a evaporação.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 PROC. Nº 17/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, na 
Estrada Municipal Chiquito de Aquino – Bairro Mondesir, a realizar-se às 09h30min do 
dia 18 de Fevereiro de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso RERRATIFICAÇÃO de EDITAL

Tomada de Preço Nº 07/2021 – PROC. Nº 438/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Rerratificação de edital da Licitação 
na Modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para Contratação de empresa para prestação de serviços 
comuns a engenharia de REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
BAIRRO DA VILA BRITO, Rua Expedicionário Teófilo Pedroso , S/N, Vila brito, Lorena, 
SP, no âmbito do Programa: esportes e Grandes Eventos Esportivos, do Ministério da 
Cidadania - Contrato de Repasse N. 1063487-31/886812/2019, incluindo os materiais, 
mão de obra e equipamentos.
A modificação ocorreu na planilha orçamentária e no valor estimado do processo de 
licitação. A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 17 de janeiro de 2022 na Prefeitura 
Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 36/2021 - PROC. Nº 391/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos 
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro 
de preço para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos 
leves, pesados e motos (elétrica e mecânica), incluindo serviços de guincho, borracharia, 
alinhamento, balanceamento, cambagem e tapeçaria, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora:
Empresa: UTILE CONCESSIONARIA E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – CNPJ: 
36.402.148/0001-08 – Vencedora dos lotes: 02 e 03 – Valor Total: R$ 115.935,50(cento e 
quinze mil, novecentos trinta e cinco reais e cinquenta centavos)– DATA DE ASSINATURA: 
28/01/2022

PREFEITURA DE LORENA
REVOGAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO – PP Nº 36/2021 – PROC. Nº 391/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei Federal 10520/2002 e Lei Federal 8666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é o registro de preço para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos leves, pesados e motos (elétrica e mecânica), incluindo serviços de 
guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem e tapeçaria, o Sr. Prefeito 
Municipal REVOGA os Lotes 01,04,05,06,07 e 08 do presente certame tendo em vista o 
ocorrido conforme informado na Ata de Sessão Pública onde estes itens foram fracassados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio 
deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com 
firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data 
desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de 
Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a 
renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do 
direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: DANIELLE 
G S PINTO RG: 305005145; LORAINE B U SANTOS RG: 350817078; 
LUANA ALMEIDA LEMOS RG: 549508685; GUSTAVO J S BARBOSA RG: 
498059340; MATHEUS H P S SANTOS RG: 538575748; JEFFERSON L S S 
REIS PEREIRA RG: 414483431; ANA HELENA S M NEVES RG: 307092987; 
GABRIEL CAR FRANCO RG: 424412093; ADNA M SILVA NOGUEIRA RG: 
344045481; JAQUELINE M DOS SANTOS RG: 461803537; PAOLA JOANNA 
RODRIGUES RG: 48180545X; CRISTIANE MED CORREA RG: 412230276; 
FLAVIA C L BARROS RG: 435981925; ROSELY J R MARINHO RG: 276484755; 
NATALIA R TEIXEIRA RG: 449451604; EUNICE T CAMPOS RG: 303790180; 
ALINE M SALES RG: 43402630-X; ISMEIRE M OL FERRAZ RG: 255311965; 
ANA ROSA M H PAULA RG: 192137281; MARIANA R B SILVA RG: 411360061; 
TEREZA MED S SILVA RG: 304742144.
Lorena, 01 de fevereiro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

Escolas públicas retomam aulas 
remotas e presenciais na RMVale
Medidas devem seguir protocolo sanitário estipulado pelo Estado contra a Covid-19; 
Lorena e Guaratinguetá estão entre os municípios com decisão por sistema presencial

Sala de aula em Lorena, após retomada das atividades em 2021; Educação anuncia volta das creches
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Em Piquete, Bombeiros apostam em tecnologia 
para evitar novos acidentes no Pico dos Marins
QR Code implantados na região orientam turistas e auxiliam resgastes durante atendimento

Com foco em qualificação profissional, Aceg 
prepara criação de Faculdade do Comércio
Sede da Associação está em processo de estruturação para receber alunos a partir do segundo semestre;
de olho no movimento turístico, setor busca acordo para abertura de estabelecimentos aos fins de semana

A Aceg (Associação Comercial 
e Empresarial de Guaratingue-
tá) prepara a implantação da 
Facsp (Faculdade do Comércio 
de São Paulo) para o segundo 
semestre de 2022. O projeto 
é uma iniciativa da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo), com cursos autorizados 
e reconhecidos pelo MEC (Mi-
nistério da Educação). A ação 
faz parte do planejamento da 
Associação para este ano, que 
deve ter ainda outras medidas 
como ampliação do horário e 
novos dias de atendimento.

O principal objetivo da Fa-
csp é oferecer qualificação 
inovadora e inteligente dos 
setores de comércio, varejo e 
serviços, conectando e prepa-
rando profissionais para novas 
demandas. Em Guaratinguetá, a 
futura instituição de ensino terá 
sede no prédio da Aceg.

Os cursos da Faculdade do 

Comércio prometem inserir os 
alunos no empreendedorismo 
de forma direta, já que a enti-
dade possui cerca de duzentos 
mil empresários associados em 
todo o estado.

O projeto deve iniciar a pro-
gramação disponibilizando 
cursos como logística; gestão 
comercial; sistemas de inter-
net e recursos humanos. Com 
média de dois anos de duração, 
as graduações têm o objetivo 
de desenvolver nos alunos 
profissionais gestores e em-
preendedores que supram as 
necessidades deste mercado.

A faculdade atenderá toda 
a população, e não somente 
o público já relacionado ao 
comércio da cidade. Com as 
aulas no sistema EAD (educação 
a distância), a sede da Aceg pas-
sa pelo processo de adaptação 
e acessibilidade, conforme as 
exigências do MEC, com a via-
bilização de computadores para 
os estudantes que necessitarem 
do recurso. A adaptação em 
andamento no prédio da Aceg 
inclui a criação de uma rampa 

para o acesso de alunos que 
utilizam cadeiras de rodas e 
reformas de acessibilidade nos 
banheiros.

O processo seletivo para 
ingresso nos cursos é simplifica-
do, o que inclui a inscrição com 
a apresentação do certificado 
de conclusão do ensino médio. 
As mensalidades dos quatro 
cursos, inicialmente, serão de 
R$ 129,50, com a possibilida-
de de reajuste até o início das 
aulas, previsto para agosto 
deste ano.

De acordo com o presidente 
da Aceg, Guilherme Gigli, a fa-
culdade deve receber mais ofer-
tas de cursos na cidade. “Nós já 
tivemos a informação de que há 
outros cursos sendo negociados 
para serem implementados na 
Faculdade do Comércio, como 
contabilidade, gestão pública. 
Provavelmente teremos pós-
-graduações disponíveis ainda 
neste ano”, adiantou.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), apenas Ubatuba 
conta com cursos da Facsp.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Projetos da Aceg em 
2022 – Além da Faculdade 
do Comércio, a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá tem como um 
dos principais objetivos do 
ano a alteração do Acordo 
Coletivo dos empresários 
junto aos sindicatos Patronal 
e dos Comerciários para que 
que seja viável a abertura das 
lojas aos domingos e feriados, 
assim, fomentando a vocação 
turística da cidade. Durante 
os meses de 2022, outras 
ações da Aceg, em parceria 
com a Prefeitura, têm foco 
em atrair o público para o 
Centro Comercial e Histórico 
do município.

Uma destas ações teria 
início em março, na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
com projetos voltados ao Dia 
Internacional da Mulher, por 
meio do Cmeg (Conselho da 
Mulher Empreendedora da 
Guaratinguetá), mas por conta 
da pandemia, este primeiro 
evento do calendário não 
poderá ser realizado.

Na tentativa de evitar que 
turistas continuem se perden-
do no Pico dos Marins, em Pi-
quete, o Corpo de Bombeiros 
instalou na quarta-feira, dia 
26, placas de sinalização com 
QR Code na trilha de acesso 
ao atrativo natural. Ao ser 
escaneado por um aparelho 
celular, o material fornece 
orientações de segurança aos 
visitantes.

Em nota oficial à impren-
sa, o Corpo de Bombeiros 
explicou que foram fixadas 
diversas placas em pontos 
estratégicos da trilha, locali-
zados em área com cobertura 
de telefonia móvel. Os trechos 
selecionados possuem suas 
coordenadas geográficas 
cadastradas no sistema de 
banco de dados da corpo-
ração, orientando os bom-
beiros sobre as melhores 
rotas de acesso por escalada 
e também a possibilidade 
de aproximação através de 
aeronaves.

As placas com QR Code for-
necem aos visitantes mapas, 
roteiros e dicas sobre o clima 
e os horários adequados 
para a escalada. Além disso, 
caso necessitem de resgate, 
os turistas, ao acionarem os 
bombeiros, poderão informá-
-los sobre o ponto que estão, 
já que as placas são marcadas 

Da Redação
Piquete

com letras e números que 
identificam a localização de 
cada trecho da trilha. 

De acordo com a corpora-

ção, a iniciativa busca “pro-
porcionar ao usuário uma 
referência para minimizar 
as chances de se perder, e 
otimizar o tempo de socorro 
em um eventual acidente, já 
que a área está previamente 
mapeada” (trecho da nota). 

A melhoria no Pico dos Ma-
rins foi implementada 21 dias 
após um grupo de 32 turistas 
ser resgatado durante um 
temporal. Liderados na ex-
pedição do último dia 5 pelo 
coach Pablo Marçal, os visi-
tantes não tinham treinamen-
to e sequer roupas adequadas 
para a escalada. Para piorar 
a situação dos turistas, suas 
barracas foram arrancadas 
pela chuva e a ventania que 
atingiram o acampamento 
durante a madrugada. 

A operação de resgate du-
rou cerca de nove horas e mo-
bilizou dezenas de bombeiros. 
O caso ganhou repercussão 
nacional e gerou uma en-
xurrada de críticas ao coach. 
No último dia 7, o Comando 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiros emitiu uma nota 
condenando o ato de Marçal, 
já que a expedição ocorreu 
fora da época recomendada e 
os turistas não contavam com 
equipamentos necessários de 
segurança.

O presidente da Aceg, Guilherme Gigli, que anunciou Faculdade do setor

Implantação de novas placas com informações por meio de QR Code
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