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Da Redação
Cruzeiro

Após conquistar o apoio 
financeiro do Governo do Es-
tado, a Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou na terça-feira (18) a 
reforma da tradicional praça 
do Santo Cruzeiro, que conta 
com uma vista privilegiada da 
paisagem da cidade. 

Orçada em R$ 426 mil, a 
obra busca tornar o local um 
dos principais pontos turísti-
cos do munícipio.

De acordo com o Execu-
tivo, o serviço consistirá na 
revitalização da enorme cruz 
construída há décadas no 
meio da praça e nas implan-
tações de um deck de madeira 
ecológica, um moderno guar-
da-corpos (parapeito), novas 
artes de paisagismo e diversos 
binóculos de observação. 
Também serão realizadas 
melhorias no acesso ao es-
paço público e no sistema de 
sinalização da região.

A reforma conta com re-
curso estadual de R$ 395 

Prefeitura dá início à reforma do Santo 
Cruzeiro com investimento de R$ 426 mil
Thales Gabriel espera concluir obra de revitalização no principal cartão postal da cidade em até seis meses

Reforma de tradicional espaço turístico em Cruzeiro; cidade recebe apoio econômico do Governo do Estado de R$ 426 mil e inicia trabalho

Fotos: Divulgação PMC

mil, proveniente do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos), e de uma 
contrapartida municipal de 
R$ 31 mil. A conquista da 
verba junto a gestão do go-
vernador João Doria (PSDB) 
foi possível já que em 2017 
Cruzeiro foi contemplada com 
o título de MIT (Munícipio de 
Interesse Turístico).

Segundo o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) o 
principal objetivo da ação 
é tornar, definitavemente, a 
praça do Santo Cruzeiro um 
dos principais pontos turísti-
cos da cidade. “Esse local é o 
nosso principal cartão postal 
e que conta muito da história 
de Cruzeiro. Estamos muito fe-
lizes de iniciarmos esta obra, 
que se Deus quiser, tornará 
este ponto mais acolhedor 
para nossa população e atra-
tivo para turistas”, destacou o 
chefe do Executivo.

A expectativa municipal é 
que a obra de revitalização da 
praça do Santo Cruzeiro seja 
concluída em até 180 dias.

Com ocupação de leitos próxima do limite, Saúde 
de Guaratinguetá planeja ampliar UTI Covid-19
Pacto prevê que leitos usados para pacientes com a doença sejam anexados à ala da UTI geral, em março

Guaratinguetá é outra ci-
dade que registra um forte 
aumento de internações de 
pessoas contaminadas pelo 
novo coronavíruus na UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva). Apenas entre 1 e 19 
de janeiro, o município viu 
o número de atendimentos 
para pacientes disparar de 
1 para 17 pessoas interna-
das na UTI, somando leitos 
públicos e particulares dos 
hospitais. Em entrevista ao 
Jornal Atos, a secretária mu-
nicipal de Saúde, Maristela 
Macedo, confirmou a possi-
bilidade de ampliar os leitos 
de UTI Covid-19 e que há um 
acordo para tornar essa ala 
em leitos de UTI geral a partir 
de março.

O percentual de ocupação 
de leitos nos primeiros 19 
dias do ano saltou de 12% 
para 94%, somando as UTI’s 
particular e pública. Levando 
em conta apenas os leitos 
custeados pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), o aumento 
foi de 0 para 80%. O muni-
cípio tem dez leitos de UTI 
públicos e oito pacientes 
estão internados, os outros 
nove estão em hospitais 
particulares.

“A gente está monitorando 
os números, os dados. Na 

semana que vem uma rees-
truturação da rede pública 
para atender os casos sinto-
máticos. Se for necessário, 
a gente reabre os leitos, o 
Hospital de Campanha per-
manece aberto. Os leitos de 
UTI estão concentrados na 
Santa Casa. O Ministério da 
Saúde manteve a habilitação 
até o final de fevereiro”, des-
tacou a secretária.

O Governo de São Paulo di-
vulgou que foi registrado um 
aumento de 64% de crianças 
e adolescentes internados 
em UTI’s de todo o estado. 
A secretária negou que haja 
jovens dessas faixas etárias 
internados, mas confirmou 
que uma criança precisou ser 
transferida para outra cidade 
da região. “Não há crianças 
ou adolescentes internados, 
o município não tem UTI 
pediátrica. Houve apenas a 
transferência de uma criança 
para São José dos Campos, 
não era Covid-19, era influen-
za, e a criança passa bem”.

Enquanto Guaratinguetá 
e outras cidades da região 
registram forte crescente 
de novos casos, o número 
de mortes provocadas pela 
Covid-19 não acompanha o 
ritmo de infectados. Entre-
tanto, a cidade registrou uma 
nova morte, de uma mulher 
de 59 anos, com diagnóstico 
positivo para coronavírus. 
O óbito ocorreu em 14 de 

janeiro e foi registrado no 
dia seguinte.

A secretária foi questiona-
da se os pacientes internados 
na UTI têm ciclo vacinal in-
completo ou já completaram 
as fases de imunização. “Den-
tre os pacientes internados, 
temos um misto de pessoas 
que não tomaram nenhuma 
dose, paciente que não tem 
o esquema vacinal completo 
e gente vacinada também”, 
afirmou a secretária. “São mi-
noria”, respondeu Maristela 
sobre os totalmente vacina-
dos e internados na UTI.

Pacto por dez novos lei-
tos – Ainda em entrevista, a 
secretária informou que após 
o fim do contrato de habili-
tação dos dez leitos de UTI 
para Covid-19, o Ministério 
da Saúde manterá os leitos 
habilitados no município 
para a UTI geral. A ala fica na 
Santa Casa de Guaratinguetá, 
que manterá os espaços com 
custeio da União.

“Na verdade, houve uma 
proposta do município em 
parceria com a Santa Casa 
para transformação desses 
dez leitos de Covid-19 em 
leitos de UTI geral. Isso já 
ficou pactuado. Passa na Co-
missão Intergestora Bipartite 
e esses leitos passam a partir 
de março a serem habilitados 
como leitos de UTI geral”, 
assegurou a secretária de 
Saúde.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Santa Casa de Guaratinguetá, que concentra atendimento com leitos de UTI; cidade quer ampliar estrutura
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Nova reitora do Unifatea, 
irmã Célia Regina Querido 
planeja qualificação com 
avanço pela tecnologia
Nova direção do Centro Universitário destaca planejamento inovador 
para ações com foco em atividades junto a estudantes e sociedade

O Unifatea (Centro Universi-
tário Teresa D’Ávila) realizou, 
no último dia 20, a cerimônia 
de posse da reitoria e dos pró-
-reitores. A irmã salesiana Célia 
Regina Querido tomou posse 
como a nova reitora do Centro 
Universitário, acompanhada 
da vice-reitora irmã Zenilde 
Aparecida Fontes, enfatizando 
a modernização como foco dos 
próximos projetos.

A cerimônia formalizou o 
início da gestão dos novos 
pró-reitores, prof. me. Miguel 
Júnior (acadêmico), Jacques 

Marcelo Pompeu Ribas (admi-
nistrativo-financeiro), prof. dr. 
Ricardo Mendonça (pesquisa, 
pós-graduação e extensão) e 
o prof. me. pe. Pedro Cunha 
(tecnologia e inovação).

Ainda se inteirando sobre 
os projetos vigentes na insti-
tuição, a nova reitora frisou 
que o Centro Universitário 
deve receber, após quase dois 
anos do início da pandemia de 
Covid-19, a volta dos alunos em 
um “ambiente inovador”. “Um 
ensino superior de qualidade, 
totalmente renovado, inova-
do, que trará aos docentes e 
aos alunos uma nova forma 
de aprender e ver o ensino 

superior”.
Durante os discursos na ce-

rimônia, o Parque Tecnológico 
foi citado algumas vezes pelos 
membros da nova adminis-
tração. A iniciativa, lançada 
pelo Unifatea em outubro 
de 2021, busca promover o 
desenvolvimento de projetos 
e do empreendedorismo e 
gera grandes expectativas pela 
possibilidade de fazer conexões 
entre a sociedade acadêmica e 
a civil. “A revolução no ensino 
se dá quando nós contempla-
mos os nossos alunos com a 
modernidade. Nós vamos fazer 
com que a educação superior 
no Unifatea seja de referência 

para muitas instituições no 
país”, reforçou o pró-reitor 
acadêmico Miguel Junior.

Ainda sobre os laços com 
a comunidade em que está 
inserida, a instituição deve, 
segundo a irmã Célia Regina 
“abrir as portas e convidar a 
sociedade, (...) tanto a sociedade 
em geral, quanto os setores 
público e privado para conhe-
cerem as propostas (do Centro 
Universitário)”.

Na solenidade, além do corpo 
de colaboradores da instituição 
e familiares, estiveram presen-
tes lideranças políticas como o 
vice-prefeito Humberto Balle-
rini e vereadores de Lorena.

Gabriel Mota
Lorena

A irmã salesiana Célia Regina Querido (destaque), que tomou posse como a nova reitora da Unifatea; plano envolve tecnologia e comunidade

Fotos: Gabriel Mota

Cachoeira conquista 
apoio estadual para 
avanços na Educação

Atendendo um pedido da 
Prefeitura de Cachoeira Pau-
lista, o Governo do Estado 
confirmou no último fim de 
semana que contemplará a 
cidade com um recurso de 
R$1,686 milhão para obras 
de melhorias em prédios 
escolares. Além da cobertu-
ra da quadra poliesportiva 
de um colégio estadual, o 
montante será investido na 
ampliação de duas creches 
municipais.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) recebeu a 
confirmação da verba na 
manhã do último sábado 
(22), em Cruzeiro, durante 
a cerimônia de lançamento 
da pedra fundamental do 
Hospital Regional. Além 
do governador João Doria 
(PSDB), a cerimônia contou 
com a participação do secre-
tário estadual de Educação, 
Rossieli Soares, que anun-
ciou que Cachoeira será 
beneficiada com recursos 
do Painsp (Plano de Ações 
Integradas do Estado de São 
Paulo).

O Plano estabelece a des-
tinação de R$ 718 mil para 
as obras de cobertura e de 

Da Redação
Cachoeira Paulista

ampliação da quadra polies-
portiva da escola estadual 
Professora Regina Pompéia 
Pinto, que atende cerca de 
duzentos alunos no bairro 
São João. A iniciativa pos-
sibilitará que o espaço, que 
sedia as aulas de Educação 
Física, seja utilizado até 
mesmo em dias chuvosos 
ou de calor intenso.

O Município será con-
templado com um recurso 
de R$968 mil, que será 
aplicado em melhorias nos 
prédios que abrigam as cre-
ches municipais Carmelina 
Mendes Azevedo, no bairro 
Pitéu, e Jairo Gomes Ramos, 
no bairro Margem Esquer-
da. Cada uma das unidades 
de ensino infantil receberá 
a ampliação de duas salas 
de aula e de um banheiro.

A expectativa estadual é 
que as obras sejam realiza-
das até o fim do primeiro 
semestre deste ano.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cachoeira informações 
sobre o número de alunos 
que passará a ser atendido 
pelas duas creches muni-
cipais após a conclusão da 
ampliação das salas de aula, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Recurso de R$ 1,686 milhão beneficia 
três bairros; ação foca escola e creches

Trabalho em escola municipal de Cachoeira Paulista; apoio do Estado

Foto: Divulgação PMCP

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ: 35.797.364/0031-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
04/2021, tem como objeto o Serviço Não Tipificado de Apoio e Orientação Familiar, 
consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 34/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 151.250,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Aldeias Infantis SOS Brasil
CNPJ: 35.797.364/0031-44
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
05/2021, tem como objeto o Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente – 
Modalidade Casa Lar, consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo 
Administrativo nº 342/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
COMUNICADO

A Prefeitura de Silveiras através da Secretaria Municipal de Saúde 
convida a popualção para AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no 
dia 21 de fevereiro de 2022, na Câmara Municipal de Silveiras, às 
09:00 horas para apresentação das receitas e despesas com saúde no 
3º Quadrimestre de 2021.
Silveiras, 31 de janeiro de 2022

Geraldo Alair Passos Leite
Secretário Municipal de Saúde
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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 fundamental 
que a população entenda sobre 
a importância da economia no 
consumo. De acordo com o re-
latório da Agência Nacional de 
Águas (ANA), aproximadamen-
te 48 milhões de brasileiros 
foram afetados por estiagens 
(passageiras) ou secas (dura-
douras) nos últimos anos.

Para o diretor da Águas 
Piquete, Mateus Banaco, o 
uso desmedido, às mudanças 
climáticas e às intervenções 
humanas no meio ambiente, 
pode trazer resultados nega-
tivos irreversíveis, principal-
mente a médio e longo prazo. 
Apesar de parecer clichê, se 
não cuidarmos hoje, as futuras 
gerações sofrerão consequên-
cias muito duras, entre elas, a 
diminuição ou ausência com-
pleta de recursos considerados 
básicos como a água”, reforça 
Banaco.

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

Da Redação
Piquete

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 es-
covar os dentes: As torneiras 
também são grandes responsá-
veis pelo desperdício. Escovar 
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 cheio 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 descar-
ga com válvula de duplo 
acionamento: Usar sempre a 
mesma quantidade de água 
na descarga é desperdício. 
Já existem sistemas desen-
volvidos 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 representar 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

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 13/2020 – PP 05/20 – Processo Lic. 729/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA – EMBRAS
CNPJ: 04.985.752/0001-00
O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 13/2020, decorrente do Proc. Licitatório nº 729/2019, PP nº 05/2020, firmado em 
24/01/2020, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 24/01/2022, conforme autos do processo nº 
394/2022-GPRO.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na Cláusula 2.1.7.
CLÁUSULA QUARTA: Neste ato, fica estabelecido que o prazo para a conclusão dos 
ajustes no módulo Sistema de Geoprocessamento – Cadastro Técnico Municipal (item 43 
do contrato supramencionado) é de no máximo 90 (noventa) dias, contados da assinatura 
do presente termo.
CLÁUSULA QUINTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é R$ 540.000,00 (quinhentos 
e quarenta mil reais).
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 24/01/22

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO

Av. Rui Barbosa, 122- Tel.(12)3132-7100 – Guaratinguetá – SP

ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos sindicais para Assembleia geral Ordinária que se 
realizará no próximo dia 08 de fevereiro de 2022 as 10h00 em primeira 
convocação e as 11h00 em segunda convocação, na Avenida Rui 
Barbosa, 122, santa Rita – Guaratinguetá – SP.
A ordem do dia constará de leitura, discussão e votação da proposta 
orçamentaria do ano de 2022, de acordo com nosso estatuto e legislação 
vigente.
Guaratinguetá, 03 de fevereiro de 2022.

Adeildo Antonio dos Santos
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Centro Maria Rita Perillier - CEMARI
CNPJ: 51.785.590/0001-46
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
nº 03/2021, tem como objeto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Familiares e Comunitários para atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, 
consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 319/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Instituto Dialogare
CNPJ: 17.257.786/0001-20
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
03/2021, tem como objeto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Familiares e Comunitários para atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, 
consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 203/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE
CNPJ: 51.785.590/0001-46
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
05/2021, tem como objeto o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 
com Deficiência Intelectual, consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo 
Administrativo nº 78/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Liceu Coração de Jesus – Obra Social São Luís
CNPJ: 60.463.072/0003-69
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
03/2021, tem como objeto o Serviço Não Tipificado em Complementariedade ao PAIF, 
consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 40/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Liceu Coração de Jesus – Obra Social São Luís
CNPJ: 60.463.072/0003-69
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
nº 03/2021, tem como objeto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Familiares e Comunitários com crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, consoante Plano 
de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 39/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Instituto Dialogare
CNPJ: 17.257.786/0001-20
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
nº 04/2021, tem como objeto o Serviço de Complementariedade ao Atendimento de 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto – Projeto 
Baobá, consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo 
nº 45/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2022
ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE
CNPJ: 51.785.590/0001-46
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 
04/2021, tem como objeto o Serviço Não Tipificado de Atendimento ao Autista, consoante 
Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo Administrativo nº 117/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil e cento e sessenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2022

ENTIDADE PARCEIRA: Município de Lorena/SP
OSC PARCEIRA: Associação Amando o Próximo
CNPJ: 15.585.000/0001-78
ESPÉCIE: Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Lorena/SP, por 
intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para os fins que 
especifica.
OBJETO: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público 
nº 05/2021, tem como objeto o Serviço Não Tipificado de Atendimento às Pessoas 
em Situação de Rua, consoante Plano de Trabalho detalhado previsto no Processo 
Administrativo nº 11038/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 319.680,00 (trezentos e dezenove mil e seiscentos e oitenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 31 de janeiro de 2022.
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Governo do Estado amplia 
três programas assistenciais 
para atendimento em Canas
Medida atende pedido e garante novo auxilio financeiro e qualificação profissional 

Após conseguir, junto ao 
Governo do Estado, a amplia-
ção do número de famílias 
atendidas por três programas 
sociais em Canas, a Prefeitu-
ra iniciou, no dia 19, as ativi-
dades de um deles, o Renda 
Cidadã. Além de auxílio finan-
ceiro, a ação oferece cursos 
de capacitação profissional 
para moradoras carentes.

Realizada no Ginásio de 
Esportes Benedito Romeu 
Zanin, na região central, a 
primeira reunião das bene-
ficiárias do Renda Cidadã 
foi conduzida pela equipe 
do Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) de 
Canas. Na ocasião, os agentes 
municipais explicaram o 
funcionamento do programa 
assistencial, que contempla 
35 moradoras. 

Para que tenham direito ao 
auxílio mensal de R$ 100, as 
atendidas devem, ao longo de 

2022, participar de reuniões 
mensais com os profissionais 
do Cras e também fazer pelo 
menos um dos cursos de qua-
lificação oferecidos pela Pre-
feitura, que são artesanato 
em biscuit (massa modelar), 
bordado, corte e costura, 
crochê, culinária, manicure 
e de receitas de Páscoa. 

O programa Ação Jovem, 
que deverá ter suas ativida-
des iniciadas nas próximas 
semanas, atenderá 15 mo-
radores, da faixa etária dos 
15 aos 24 anos, com renda 
mensal familiar per capita 
de até meio salário mínimo 
(R$ 606). Com direito a um 
auxílio mensal de R$ 100, os 
assistidos devem comprovar 
uma frequência escolar mí-
nima de 75% em colégios 
públicos de educação bási-
ca, ensino médio ou de EJA 
(Educação para Jovens e 
Adultos). Os contemplados 
precisam participar das ati-
vidades propostas pelo Cras, 
como oficinas de capacitação 
profissional e cursos comple-

mentares educacionais.
De acordo com a Prefeitu-

ra, não houve abertura de 
processo de inscrições para 
os dois programas, já que o 
Estado, com base nos dados 
do CadÚnico (Cadastro Úni-
co), selecionou os cinquenta 
participantes. 

A atual gestão municipal 
também destacou o cresci-
mento expressivo do número 
de vagas concedidas pelo 
Estado à Canas, que até 2021 
contava com menos de cinco 
beneficiários por programa.

Outra proposta assistencial 
que o Estado aumentou foi a 
quantidade de atendidos na 
cidade pelo Bolsa Trabalho, 
que saltou de vinte benefici-
ários em 2020 para cem, em 
2022. O programa concede 
um pagamento mensal de 
R$ 540 para que desem-
pregados atuem em órgãos 
públicos, exercendo ativida-
des de limpeza e pintura. O 
grupo desempenha a função 
por quatro horas diárias, de 
segunda a sexta-feira. 

Da Redação
Canas

A prefeita de Canas, Silva-
na Zanin (PDT), apontou o 
fator que contribuiu para a 
ampliação dos programas 
assistenciais. "Ao longo do 
último ano construímos uma 
parceria muito boa com o 
Governo do Estado. Fizemos 
o pedido para reativar esses 
programas sociais e fomos 
atendidos”, destacou a pre-
feita. “São programas impor-
tantes para as pessoas em 
vulnerabilidade, porque mais 
do que uma transferência 
de renda, o Bolsa Trabalho 
oferece experiência, o Renda 
Cidadã ensina um ofício para 
as mulheres gerarem renda 
em casa, e o Ação Jovem 
estimula a permanência do 
jovem na escola”.

Saúde de Pinda registra 
o quarto homicídio em 
apenas uma semana

Pindamonhangaba conta-
bilizou, nesta semana, quatro 
assassinatos. O mais recente 
aconteceu na tarde da quar-
ta-feira (26), no bairro Casto-
lira. Um homem foi morto a 
tiros. A Polícia Civil trabalha 
para identificar o autor dos 
disparos.

De acordo com a investiga-
ção, a vítima era um homem 
de 33 anos que trabalhava 
como metalúrgico na fábrica 
Gerdau, no Distrito de Mo-
reira César. Ele foi morto em 
frente à sua casa. O responsá-
vel pelos disparos fugiu logo 
em seguida. 

A vítima teria sido execu-
tada devido a uma suposta 
desavença no dia anterior, 
envolvendo mulheres. O caso 
segue em investigação. Até 
o fechamento desta matéria 
ninguém havia sido preso.

Na manhã da terça-feira 
(25), outro homem foi mor-
to a tiros no bairro Jardim 
Princesa. O corpo passou 
por perícia, encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Taubaté e liberado para a 
família. Não há informações 
sobre a responsabilidade do 
crime. O boletim de ocor-
rência foi registrado no 1º 

Distrito Policial da cidade.
Desde o último domingo 

(23), quando um homem de 
trinta anos foi atingido por 
diversos tiros, no Crispim, 
Pindamonhangaba vive uma 
onda violenta de assassinatos. 
A PM chegou a ser acionada 
por moradores, mas vítima 
já estava sem vida. Durante a 
madrugada de segunda-feira 
(24), outro homem foi morto a 
tiros, no bairro Maria Áurea. O 
crime aconteceu em torno das 
0h15, na rua Doutor Fontes 
Junior. A vítima foi até o quin-
tal para verificar quem estava 
chamando, quando foi surpre-
endida por disparos. O Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) foi acionado, mas 
quando chegou ao local ele já 
havia falecido. 

Região – Dados da secretaria 
de Segurança Pública do Esta-
do de São Paulo acenderam 
o alerta na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Somente 
em 2021 foram registrados 
348 assassinatos na região, 
indicada como a localidade 
mais violenta do estado. Entre 
os municípios mais violentos 
estão Taubaté (50), São José 
dos Campos (49), Cruzeiro 
(42), Pindamonhangaba (33), 
Caraguatatuba (29), Jacareí 
(25), Guaratinguetá (18) e 
Lorena (16).

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Rua do Meio, no Centro de Canas; cidade é foco de investimento do Governo do Estado em ação para atendimento assistêncial durante a crise


