
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, TERÇA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2022 N.º 3.981R$ 1,50ANO 28

Com quase R$ 1,5 milhão mensais, 
Cruzeiro amplia leitos para Covid-19

Santa Casa de Cruzeiro, foco de atendimento para pacientes com covid; Município investe para ampliar leitos

Fotos: Rafaela Lourenço

Hospital, referência à oito cidades, expande capacidade de internação contra falta de atendimento; UTI e clínica

Após voltar a atingir 100% 
de ocupação dos leitos de UTI 
Covid-19, Cruzeiro ampliou a 
capacidade de internação da 
Santa Casa. A Prefeitura deve 
investir cerca de R$ 1,5 mi-
lhão por mês até que o Estado 
ou a União se responsabilize 
pelo custeio.

O hospital, que recebe pa-
cientes locais e de municípios 
do Vale Histórico, contou com 
um reforço na estrutura na 
última semana. A Prefeitura 
entregou mais 17 leitos de 
clínica médica, passando dos 
14 para os atuais 31, e de 
Unidade de Terapia Intensiva, 
com 60% de aumento na ca-
pacidade, ou seja, seis novos 
leitos, totalizando 16.

Segundo o prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 
o Município não esperava 
uma nova onda de contami-
nações como esta, resultado 
da variante ômicron, que 
tem sua transmissibilidade 
mais ágil. Por isso a cidade 
chegou a desmobilizar leitos 

ofertados para a doença. 
“Iniciamos aumentando os 
leitos de clínica médica, que 
até então, aparentemente, nós 
tínhamos ideia de que com 
essa nova variante, não terí-
amos casos mais agravados 
da doença, mas fomos obser-
vando o agravamento desses 
pacientes que ocasionou uma 
nova acumulação para vagas 
de UTI”.

Para manter o serviço, o 
Executivo desembolsará entre 
R$1 milhão e R$ 1,5 milhão 
por mês. Fonseca salientou 
que não há uma previsão para 
a chegada de recursos para 
desonerar os cofres públicos 
municipais. “A ideia é que a 
gente suporte pelo menos 
nesses dois primeiros meses. 
Já está havendo tratativas 
no sentido de custeio desses 
leitos, obviamente, tanto por 
parte do Ministério, mas em 
especial por parte da secreta-
ria do Estado da Saúde”.

Enquanto não chegam in-
vestimentos, a única arma 
contra a Covid-19 ainda é a 
vacinação. A secretária de 
Saúde, Imaculada Conceição 
Magalhães, ao pedir para que 

os pais e responsáveis levem 
as crianças para receberem a 
vacina e os mesmos que com-
pletem o próprio esquema 
vacinal, explicou que a taxa 
de ocupação no hospital está 
com uma média de perma-
nência menor do que antes 
do início das aplicações. “A 
vacinação é fundamental! 
Antes tínhamos pacientes 
internados na UTI, que às ve-
zes ficavam um mês, sessenta 
dias, e hoje, uma média de 
sete a oito dias. Isso faz uma 
rotatividade maior de leitos. 
E também o fato de que os 
vacinados estão sendo aco-
metidos de uma forma mais 
leve e moderada”. 

Imaculada revelou ainda 
que pacientes internados de 
cidades como Cruzeiro, Lavri-
nhas, Bananal e Queluz, “por 
algum motivo”, não tomaram 
a terceira dose do imunizante.

Segundo o boletim epi-
demiológico divulgado na 
quinta-feira (3), o município 
contava com 63% de ocupa-
ção dos leitos de UTI com dez 
pacientes internados e 61% 
de clínica médica, sendo 19 
hospitalizados.

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

O ano de 2022 começou, 
mas uma realidade de 2021 
continua prejudicando o 
trabalho da região contra a 
Covid-19, como o alto índice 
de faltosos de segunda e ter-
ceira dose na campanha de 
vacinação. Sem o esquema 
vacinal completo, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou 67 mil 
casos da doença no último 
mês.

Os municípios que mais 
apresentam resultados ne-
gativos, com alto índice de 
quem ainda não tomou a 
segunda dose são as cida-
des de Ubatuba (11.938), 
Caraguatatuba (9.793), Pin-
damonhangaba (9.074), Lo-
rena (5.806), Guaratinguetá 
(4.770), Cachoeira Paulista 
(1.864) e Aparecida (1.828).

De acordo com o secretá-
rio de Saúde de Cachoeira, 
Dr. Rafael Carvalho Franco, 
está tendo uma boa adesão à 
vacinação dos adultos, mas 
existe ainda uma parcela 

Faltosos na segunda e 
terceira dose prejudicam 
imunização e RMVale
Pinda chega a 45 mil atrasados com a dose de reforço

da população que ainda 
não completou o esquema 
vacinal. “Temos utilizados 
alguns recursos, como as 
redes sociais, carros de 
sons, as ESF (Estratégia Saú-
de da Família) dos bairros 
e canais de comunicação. 
Pedimos para que toda a 
população se atente às datas 
de retorno e complete seu 
esquema vacinal”, destacou 
o secretário.

No quesito de terceira 
dose, Pindamonhangaba 
segue disparada como a 
cidade mais negativa de 
resultados na campanha, 
com 45.038 que ainda não 
compareceram para se imu-
nizar. Os municípios de Ca-
raguatatuba (36.439), Gua-
ratinguetá (35.321), Lorena 
(24.951), Ubatuba (10.277), 
Aparecida (9.463) e Cacho-
eira (7.586) completam a 
lista. Com índice alto, as re-
des públicas de atendimento 
aos pacientes com suspeitas 
e infectados pela doença 
começam a sentir o reflexo, 
como Hospital de Campanha 
de Guaratinguetá, que hoje 
conta com 90% dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) ocupados.
Para o vice-presidente 

do departamento de infec-
tologia da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo, Dr. 
Marcelo Otsuka, as pessoas 
que só tomaram a primeira 
dose no ano passado podem 
estar sem proteção alguma. 
“Ao longo do tempo, há sim 
uma queda na resposta 
imune, e no caso do indiví-
duo que tenha tomado no 
começo do ano passado, 
quase um ano da primeira 
e única dose, com certeza 
essa resposta imunológica 
já deve ter praticamente 
sumido”, explicou.

Mesmo com essa possibi-
lidade, o infectologista lem-
brou que as pessoas devem 
tomar a segunda e terceira 
dose, mas que deve ter um 
acompanhamento médico.

A redação do Jornal Atos 
procurou as cidades de Cru-
zeiro e Piquete para saber o 
índice de faltosos, mas até 
o fechamento desta edição 
não obtivemos resposta.

Covid – Com alto índices 
de faltosos em segunda e 
terceira dose, a variante 
ômicron, que circula pela 

Vacina contra Covid-19, apontada como essencial para inibir internações, mas rejeitada por parte do público

Fotos: Reprodução

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

RMVale, infectou 67 mil 
pessoas durante o mês de 
janeiro, uma alta de 1.820% 
na comparação com dezem-

bro de 2021, que teve 3.494 
contaminados. Mesmo com 
alta, o mês não foi o mais 
letal, com 266 pessoas que 

morreram pela doença. 
Maio de 2021 foi o mais 
trágico, com 998 pessoas 
que vieram a óbito.
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Agemvale conclui série 
de audiências e finaliza 
plano de desenvolvimento 
integrado para a região
Debate com prefeituras durante a semana tentam colocar 
Agência no caminho das principais necessidades da RMVale; 
documento final deve ser enviado para Assembleia Legislativa

Leandro Oliveira
Da Região

A Agemvale (Agência Metropoli-
tana do Vale do Paraíba), entidade 
ligada ao Governo do Estado de São 
Paulo, promoveu cinco audiências 
públicas em microrregiões e cida-
des diferentes da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), nesta semana. Com 
o objetivo de ouvir as demandas de 
cada município, a Agência está em 
processo de elaboração do PDUI 
(Plano de Desenvolvimento Urbano 
e Integrado).

O documento final será enviado 
para a Alesp (Assembleia Legislativa 
do Estado) que, em caso de aprova-
ção, pode autorizar investimentos 
através de parcerias entre estado e 
municípios.

Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté, 
São José dos Campos e Caragua-
tatuba receberam os debates. É 
a primeira vez que se realiza um 
planejamento integrado entre to-
dos os municípios da região. Em 
Guaratinguetá, o encontro contou 
com representantes do próprio mu-
nicípio, além de Lorena, Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Potim, Roseira 
e Cunha.

“O PDUI, que já estamos chamando 
de forma carinhosa de ‘plano diretor 
regional’, vai dar as diretrizes da 
nossa região. Nós estamos fixando 
os macrozoneamentos, também as 
funções públicas de interesse comum 
para que depois de aprovado na 
Alesp, os municípios possam, em até 
três anos, adequar seus respectivos 
planos diretores para estarmos ali-

nhados em uma só direção”, detalhou 
o diretor administrativo da Agência, 
Júnior Filippo.

A FIP (Fundação do Instituto de 
Pesquisa Econômica) foi contratada 
pelo Governo de São Paulo para de-
senvolver o trabalho de elaboração de 
oficinas e estudos dos municípios para 
identificar quais os problemas de cada 
cidade. O diagnóstico feito pela Fun-
dação foi apresentado nas audiências 
desta semana, com apontamentos das 
principais queixas da região.

“Existem algumas diferenças (de 
região para região), mas de um modo 
geral, os problemas da microrregião 
de Cruzeiro são parecidos com os 
de Guaratinguetá. Essa questão de 
uma política de resíduos sólidos, o 
transporte de pacientes que estão 

em tratamento de saúde, a segurança 
pública, principalmente nos limites 
dos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro são demandas levantadas e 
que farão parte de um planejamento 
maior”, detalhou Filippo.

A Fundação finalizou as audiências 
e repassa o PDUI novamente aos 
municípios. Após aval das prefeituras, 
o documento será encaminhado à 
Alesp, que vai analisar o plano e fará a 
votação. Em caso de aprovação, serão 
realizados planos de ações concretas 
de acordo com a necessidade de cada 
microrregião. A votação pode ocorrer 
ainda em 2022, porém, as cidades 
terão três anos até implantarem nos 
seus respectivos planos municipais as 
propostas integradas com os municí-
pios vizinhos.

À frente da Agemvale, Júnior Filippo conversa com o prefeito Ballerini em Guará

Foto: Leandro Oliveira

O FUTURO DE UMA NAÇÃO!
O futuro de uma nação é o tema da 

campanha do candidato, João Dória, 
para a campanha eleitoral de 2022 
para a presidência da república.

Em recente “live” com mais de 
cem pessoas do mundo político, 
partidários, economistas, advogados, 
apoiadores, o governador do Estado 
de São Paulo coloca a sua visão sobre 
o futuro pleito.

Entende que será uma campanha 
dura, pesada, e abriu uma porta para 
os outros candidatos que não con-
seguirem decolar para uma possível 
aliança.

Muita pretensão, pois os outros 
candidatos estão sofrendo do mesmo 
problema que o seu: falta de expo-
sição. 

Pretensão ou arrogância!
O governador do maior estado da 

federação está com 4% de intenções 
de voto junto ao eleitorado, preocu-
pante, com referência aos concorren-
tes que não tem caneta.

A dupla Lula e Bolsonaro, inabalá-
veis em suas posições, por enquanto, 
representam a memória recente do 
eleitor e a ausência de alternativas.

A invenção da terceira via pela 
imprensa não pegou, pois não existe 
terceira via, faltam alternativas, no-
mes para a decisão do eleitor.

Terceira via é para países com 
partidos organizados, ideologias 
marcantes.

Infelizmente, manda a tradição 
política, votar em nomes!

O candidato Moro continua so-
frendo para sair do 8% das intenções 
de voto e possivelmente não cresça.

Se a eleição fosse para o melhor 
juiz de direito do país Moro ganharia 
com larga vantagem. 

O mundo jurídico, para a grande 
maioria da população, é um mundo 
à parte. 

Juízes não fazem parte do nosso 
mundo e a aplicação da justiça, para 
a maioria da população é totalmente 
inteligível, pois a aplicação da lei foge 
do horizonte da grande massa popular.

Será muito fácil para o candidato 
Lula se tornar vítima (perseguido) e 
Moro um juiz implacável! (imparcial).

Difícil explicar aos eleitores que 
Lula continua condenado, apenas, o 
processo é que foi anulado.

Este aspecto refletirá na sua cam-
panha negativamente, o que ocorrerá 
na campanha de Bolsonaro com o 
problema do desemprego, a queda da 
renda, a inflação e a pandemia.

A economia derrota candidatos!

O candidato Ciro Gomes, conhe-
cido do eleitor.

O obscurantismo político que 
estamos vivendo, representado uma 
grande sombra de incertezas, insegu-
ranças, um fato cômico para anuviar 
a ansiedade.

Falando de Ciro, lembro-me de 
uma campanha presidencial, na época 
que tínhamos políticos inteligentes, 
preparados, perspicazes. 

O famoso debate televisivo entre 
Mario Covas e Maluf.

Mario Covas, sarcasticamente 
referindo-se a Paulo Maluf (enge-
nheiros, colegas de turma, formados 
na Politécnica da USP), como um 
político competente... compete em 
todas as eleições e perde!

Este parece ser o caminho de Ciro, 
competente, compete sempre.

Uma pena, pois no tempo que es-
tava no PSDB era uma das promessas 
de uma carreira brilhante no partido.

O seu discurso é para um público 
mais esclarecido politicamente. 

Tomou o seu caminho e não o 
encontrou até agora o seu destino!

Tem bala na agulha, mas é ruim 
de pontaria!

O que deve preocupar o candidato 
Doria se a estagnação de seu resultado 
nas intenções de voto não é consequ-
ência da falta de proximidade com a 
população e se a sua escolha, da forma 
como foi realizada na convenção do 
partido, manchou a sua imagem. 

Este fato está pesando, uma vez 
que, Eduardo Leite ganhou a simpatia 
dos convencionais e da população pela 
recuperação financeira e econômica do 
seu estado: o Rio Grande do Sul.

Ainda, na sua agenda, que deve ser 
de todos os candidatos, a prioridade ao 
combate pobreza, políticas de geração 
de renda, saúde pública, marcando o 
Covid-19 que continuará a ser uma 
prioridade do próximo presidente.

Seu governo será marcado pelo 
liberalismo com base na desestatiza-
ção e desburocratização e defender o 
teto de gastos.

Doria está disposto a formar um 
pacto nacional, caso eleito, para dar ao 
país uma transparência e credibilidade 
para governar e segundo suas palavras 
“para zerar e sepultar um presente e 
um passado apodrecidos”.

A minha grande expectativa, e 
o país não merece este suplicio, na 
ausência de alternativas tenhamos de 
decidir sobre o menos ruim entre os 
piores! 

Vamos dar o tempo ao tempo e 
que as mentes duras se tornem claras!

  A dupla Lula e Bolsonaro, 
inabaláveis em suas posições, por 
enquanto, representam a memória 

recente do eleitor e a ausência 
de alternativas

“A ausência 
de alternativas torna as 

mentes duras espantosamente claras”
 Henry Kissinger

Lucas Barbosa
RMVale

O Governo do Estado confirmou 
que investirá cerca de R$ 97 milhões 
na recuperação de estradas vicinais 
da RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte). 
Além de garantir mais segurança aos 
motoristas e facilitar o escoamento 
da produção agroindustrial, a me-
dida busca impulsionar a geração 
de empregos.

Durante um evento em Marília, 
que fica na região centro-oeste 
de São Paulo, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou a liberação 
de R$788 milhões para a execução 
da oitava fase do programa “Novas 
Estradas Vicinais”. Contemplando 
oitenta vias, distribuídas por di-
versas cidades, a ação promoverá 
melhorias na pavimentação de 822 
quilômetros.

Na ocasião, Doria apresentou um 
balanço do programa e destacou sua 
relevância. “Estamos fazendo seis mil 
quilômetros de rodovias vicinais no 
estado, em um investimento de R$ 7 
bilhões. Todas as rodovias que pre-
cisam, até o final deste ano, estarão 
com intervenções feitas. A população 
gosta disso porque precisa das vias 
em boas condições para o escoa-

Governo do Estado anuncia 
trabalhos para recuperação de 
dez estradas vicinais da região
Contemplando 11 cidades, serviço é orçado em quase R$ 97 milhões

mento da produção agroindustrial e 
também para poder se deslocar até 
o seu local de trabalho ou de estudo”, 
destacou Doria.

O vice-governador Rodrigo Garcia 
ressaltou que o “Novas Estradas 
Vicinais” também é estratégico para 
impulsionar a geração de empregos 
no estado. “Este programa soma 641 
obras, em seis mil quilômetros de vici-
nais, que vão gerar mais de quarenta 
mil empregos entre vagas diretas e 
indiretas. Essas obras têm um impacto 
enorme na população e na economia 
de todas as regiões neste momento 
de retomada".

Na RMVale, a nova etapa da propos-
ta contemplará dez estradas vicinais, 
atendendo 11 cidades. Orçado em 
cerca de R$ 97 milhões, o serviço 
recuperará o pavimento de aproxima-
damente cem quilômetros na região.

Em Guaratinguetá, o Estado investi-
rá R$ 3,135 milhões na adequação da 
estrada municipal Taboão, que possui 
uma extensão de 2,5 quilômetros, 
que liga os bairros Rocinha e José 
Carvalho.

Pindamonhangaba receberá me-
lhorias no calçamento da estrada 
Pin-040, que liga o município à La-
goinha. Prevendo a recuperação de 
15 quilômetros, o serviço é orçado 
em R$ 13,192 milhões.

Com um investimento de R$ 12,271 

milhões, o Estado promoverá em 
Piquete obras na estrada vicinal Pqt-
010, que tem uma extensão de 13,8 
quilômetros, que liga a BR-459 ao 
bairro dos Marins.

Em Silveiras serão aplicados R$ 
16,111 milhões na pavimentação 
de 20,9 quilômetros da estrada mu-
nicipal Prefeito Oswaldo de Paula 
Cardoso, que liga a região urbana ao 
Bairro dos Macacos.

Beneficiada em duas vias, Roseira 
receberá serviços orçados em R$ 
5,558 milhões. Com 4,5 quilômetros, o 
primeiro ponto que será recapeado é 
a estrada municipal Pedro Galvão, que 
liga o bairro Roseira Velha à rodovia 
BR-116. Com acesso à mesma via 
federal, a estrada municipal Antônio 
Fazzeri, que fica na zona rural, recebe-
rá reparos em 1,5 quilômetro.

Em Caraguatatuba serão investidos 
R$ 4,486 milhões na adequação da 
estrada municipal Avelino Alves dos 
Santos. Com uma extensão de 3,5 qui-
lômetros, a via liga os bairros Jaraguá 
e Rio Claro.

As outras três estradas vicinais 
que receberão melhorias ficam 
distribuídas por Campos do Jordão, 
Tremembé, Santa Branca e São Bento 
do Sapucaí. 

A previsão estadual é que o pacote 
de obras seja iniciado até o fim do 
primeiro semestre deste ano.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 005/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e 
descartáveis para uso nas Secretarias da Administração, Saúde, Educação, Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Econômico e no Centro de Referência de Assistência Social-
CRAS, conforme descrição no Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 18/02/2022, às 09:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 07 de fevereiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o artigo 74 do Estatuto, convoco todos os associados (as) 
em pleno gozo de seus direitos e deveres estatuários para eleição aos cargos 
de diretoria executiva, conselho fiscal e representantes junto a Federação e 
confederação, titulares e suplentes, obedecendo a seguinte ordem do dia: 1) 
realização da eleição no dia 01/04/2022. 2) Locais, horários e mesas receptoras, 
urnas fixas, impugnações, mesários, fiscais: a) mesa receptora n°01 (Urna 
Fixa 01) sede do sindicato dos trabalhadores nas industrias de alimentação de 
Guaratinguetá e região na Avenida Rui Barbosa, n° 122, Bairro Santa Rita em 
Guaratinguetá- SP, horário das 8h00 as 17h00; b)mesa receptora n° 02 (Urna fixa 
02) Cooperativa Agroindustrial Serramar (Usina), Avenida da Exposição, n° 353, 
Engenheiro Neiva ,Guaratinguetá,  horário das 8h00 as 16h00; c)mesa receptora 
n° 03 ( Urna fixa 03)Yakult S/A Industria e Comercio, Rodovia presidente 
Dutra KM 52, Lorena, horário das 8h00 as 16h00. 02) Urnas itinerantes: a) 
mesa  receptora 04 (urna 04) das 8h00 as 9h00 na Cooperativa Agroindustrial 
Serramar (Loja Cunha), Rua Alameda Francisco de Cunha Menezes, n°660, 
bairro do Falcão – Cunha SP;  das 9h30 as 10h00 Cooperativa Agroindustrial 
Serramar (Loja Rocinha),Bairro da Rocinha, s/n – Rocinha Guaratinguetá – SP; 
das 11h00 as 11h30 Cooperativa Agroindustrial Serramar (Loja Lagoinha), 
Rua Maria do Carmo Gouvêa, n° 155, Centro de Lagoinha – SP; das 13h00 
as 14h00 Cooperativa Agroindustrial Serramar (Loja e Escritorio) Avenida da 
Exposição, n° 45, Vila São José, Guaratinguetá – SP; das 14h30 as 15h00 
La bufalina Industria e Comercio, Rua Maria da Conceição Duarte Brum, n° 
2.200, Polo Industrial II, Guaratinguetá SP;  das 16h00 as 16h30 Spal  Industria 
Brasileira de Bebidas S/A, Rua Milton Jose Nunes Fernandes, n° 245, Rio 
Comprido – Guaratinguetá SP.  b) mesa  receptora 05 (urna 05)  das 8h00 as 
8h30 Cooperativa Agroindustrial Serramar (Loja de Lorena) Av. Dr. Peixoto de 
Castro, 1250 - Cruz, Lorena – SP; das 9h00 as 9h30 Beneficiadora Cereais 
São Jose de Canas LTDA, Rua vinte e dois de março, S/N, Centro de Canas 
– SP; das  10h00 as 10h30  Cooperativas de Laticínios de Cachoeira Paulista, 
Avenida Coronel Domiciano, n° 785, Centro de Cachoeira-SP; 11h30 as 12h00 
Cooperativa Agroindustrial Serramar (loja de Cruzeiro),  Rua. Dr. Celestino, 
156 - Centro, Cruzeiro – SP; das 13h30 as 14h00 Café Piraquara LTDA EPP, 
Avenida Basf, n° 701, Engenheiro Neiva, Guaratinguetá – SP. c) mesa receptora 
06 (urna 06)  das 10h00 as 11h00 Reginaves Industrias e Comercio de Aves, 
Antiga Estrada RIOxSP, S/N, Rancho Grande – Bananal – SP; das 13h00 as 
13h30 Cooperativa Agroindustrial Serramar (Loja Bananal), Avenida Bom Jesus, 
n° 490, Centro, Bananal- SP
Registro de Chapa: horário das 9h00 as 16h00 nos dias 09/02/2022, 10/02/2022, 
11/02/2022,12/02/2022, 13/02/2022, 14/02/2022 e 15/02/2022, sete dias 
consecutivos na sede da entidade sindical e nos termos dos artigos 79 e 144. 
A chapa devera conter candidatos para todos os cargos a serem preenchidos, 
vinculados seus nomes aos cargos respectivos. O numero de componentes 
será conforme determina o estatuto da entidade. Prazo para impugnação: 05 
(cinco) dias nos termos do artigo 104 e seguintes. Nos (dez) dias subsequente 
ao encerramento do prazo para registro de chapa os encabeçadores remeterão, 
mediante recibo, ao presidente do sindicato os nomes e qualificações de seus 
mesários, suplentes e fiscais que serão pertencentes a categoria. Os mesários 
não poderão ser candidatos, seus cônjuges e nem parentes, mesmo por 
afinidade. Não serão permitidas pessoas alheias ao quadro de associados 
interferência no processo e não ser os procuradores legalmente constituídos.

 Adeildo Antonio dos Santos
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 PROCESSO 19/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de Veículos novos 
(zero Km) para atendimento às necessidades do setor de compras, setor de transporte 
e setor de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, que do dia 07 de fevereiro 
de 2022 a 21 de fevereiro de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de fevereiro de 
2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 Nº 05 – Contrato nº 265/20 – TP 32/20 – Proc. Licitatório nº 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ 
Nº: 46.694.964/0001-88
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 265/20, decorrente do Processo Licitatório nº 499/20, TP 32/20, firmado 
em 16/12/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 16/02/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 31/2021 - PROC. Nº 455/2021

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 para aquisição parcelada de material de consumo 
para atividades administrativas e educacionais do município, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – CNPJ: 04.013.164/0001-04 
– Vencedora dos lotes: 01 A 06 – Valor Total: R$ 8.114.292,86(oito milhões, cento e catorze 
mil, duzentos noventa e dois reais, oitenta e seis cinquenta centavos)
Empresa: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GEAL LTDA EPP -CNPJ: 
17.136.467/0001-66 –Vencedora dos lotes: 07,09,10,12 - Valor Total: R$ 100.796,57 (cem 
mil, setecentos noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos)
Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME - CNPJ:07.731.777/0001-75 - 
Vencedora dos lotes: 08,11 - Valor Total: R$ 67.231,19 (sessenta e sete mil, duzentos trinta 
e um reais e dezenove centavos) - DATA DE ASSINATURA: 04/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Resultado do Sorteio

PROCESSO GPRO 613/222
Objeto: Sessão Pública destinada ao sorteio da relação de nomes dos membros que 
integrarão a subcomissão técnica para a futura participação no processo de licitação 
para contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, 
que será formada por 03 (três) membros, sendo que dois (dois) membros devem possuir 
vínculo funcional com a Prefeitura de Lorena.
O Município de Lorena - SP torna público o sorteio da relação de nomes dos membros 
que integrarão a subcomissão técnica para a futura participação no processo de licitação 
para contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, 
sendo que os seguintes nomes sorteados:
O concorrente sorteado que não possuem vínculo com a Prefeitura de Lorena é: - Vanessa 
Priscila dos Santos
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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Leandro Oliveira
RMVale

O vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
visitou o Vale do Paraíba na 
quinta-feira (3). Garcia passou 
por Lorena, Guaratinguetá e 
Taubaté para uma série de 
anúncios de investimentos do 
Estado, visitou indústrias do 
setor alimentício e foi questio-
nado sobre a possível aliança 
com o PSD pela corrida ao 
Palácio dos Bandeirantes.

Em Lorena, Rodrigo Garcia 
conheceu a granja tecnoló-
gica do Grupo Mantiqueira, 
que tem grande produção 
diária de ovos. O grupo re-
cebeu apoio do Governo do 
Estado por meio do Investe 
São Paulo, na ordem de R$ 40 
milhões. O vice-governador só 
se pronunciou oficialmente 
em Guaratinguetá, onde rea-
lizou a assinatura de ordens 
de serviços.

Vice-governador assina ordens de serviço 
para região e não descarta aliança com PSD
Rodrigo Garcia esteve em Lorena para lançamento da Mantiqueira e inaugurou creche em Guará; 
infraestrutura urbana, investimentos na educação e saúde foram debatidos durante encontros

Rodrigo Garcia é abordado pelo prefeito de Lorena Sylvio Ballerini

Fotos: Leandro Oliveira

“Muita alegria estar aqui 
em Guaratinguetá, inaugu-
rando uma creche-escola aqui 
no Parque do Sol, equipamen-
to que vai atender mais de 
100 crianças, depois de vir 
de Lorena, também com a ex-
pansão da Granja Mantiquei-
ra”, citou Garcia. “Tivemos 
grandes anúncios recentes 
na região, como o Hospital 
Regional em Cruzeiro, que 
está em licitação, estradas 
vicinais que estão sendo 
recuperadas, preparando o 
Vale para a retomada econô-
mica depois da pandemia”, 
detalhou o vice-governador.

A creche citada pelo vice-
-governador é a Professora 
Helena Vaz de Lima Soliva, 
que leva o nome da mãe do 
prefeito de Guaratingue-
tá, Marcus Soliva (PSC). Os 
irmãos de Soliva e demais 
familiares estavam presentes 
na inauguração.

A unidade recebeu cerca 
de R$ 2,3 milhões em investi-
mentos da secretaria de Edu-
cação do Estado, aliada a uma 
parceria com a Prefeitura. A 

creche vai atender crianças 
de 0 a 5 anos, com estrutura 
que conta com salas de aula, 
berçários com fraldários e 
lactários, refeitório, área de 
serviço e amplo espaço de 
lazer.

Entre as demais liberações 
assinadas para a região, estão 
a verba de R$ 800 mil para 
instalação de uma ciclovia 
na avenida Nossa Senhora 
de Fátima, que dá acesso ao 
bairro Engenheiro Neiva, em 
Guaratinguetá, e a confirma-
ção de quatro novas unidades 
do Poupatempo para Apareci-
da, Cunha, Potim e Cachoeira 
Paulista.

Ainda sobre Guaratinguetá, 
o vice-governador assinou a 
autorização da construção 
de 36 casas do Programa 
Nossa Casa, da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), no 
bairro Santa Luzia. Os inves-
timentos estão orçados em 
R$ 3,8 milhões. As residên-
cias têm cerca de 53 metros 
quadrados e terão juro zero 
para famílias com renda de 

até cinco salários mínimos 
por mês.

Política – Garcia foi questio-
nado em Guaratinguetá sobre 
uma possível aliança com 
Felício Ramuth, prefeito de 
São José dos Campos e recen-
temente filiado ao PSD, para 
uma possível candidatura à 
gestão estadual.  

“Vamos falar muito de cam-
panha no momento certo. 
Sou vice-governador e atual 
secretário de Governo. Acho 
que a população está nos 
olhando, nesse momento que 
está todo mundo sofrendo 
muito, esperando que a gente 
entregue resultados... óbvio 
que em um país democrático, 
na hora da campanha, falar 
do que fez e pretende fazer 
por São Paulo”, afirmou em 
coletiva.

O vice-governador encer-
rou a agenda no Vale do 
Paraíba com uma visita à 
empresa francesa Malteria 
Soufflet, em Taubaté. A indús-
tria vai ampliar a capacidade 
de produção de malte para 
fabricação de cerveja.

Novo grupo de municípios
tem unidade do Poupatempo
Com R$ 130 mil por unidade, Estado amplia atendimento do 
serviço; Lorena e Cruzeiro próximas de implantar sistema

Thamiris Silva
RMVale

Durante a visita do vice-
-governador Rodrigo Garcia 
na região, Potim, Aparecida, 
Cunha, Cachoeira Paulista 
e Aparecida receberam a 
notícia de que serão contem-
plados com novas unidades 
do Poupatempo, por meio do 
InvestSP (Agência Paulista de 
Promoção de Investimentos 
e Competitividade). As prefei-
turas analisam agora como 
sediar o programa estadual.

De acordo com o Governo 
do Estado, o investimento para 
cada unidade será de R$ 130 
mil, com capacidade máxima 
de 130 atendimentos por dia. 

Com um novo modelo, para 
atender cidades de pequeno 
porte como Potim, o Estado 
modificou as tratativas para 
contemplação do programa, 
entre elas a responsabilidade 
da Prefeitura indicar os locais 
e infraestrutura de imóveis e 
a inclusão de serviços munici-
pais nos canais digitais.

Entre todas as mudanças, 
o governo estadual assegura 
que os totens de autoaten-
dimento permanecerão nas 
unidades mais compactas

A expansão é a maior da his-
tória do programa, e pretende 
beneficiar cento e cinquenta 
mil habitantes. A iniciativa de 
ampliação já tem 85 novos 
postos autorizados em todo o 
Estado de São Paulo.

Segundo a Prefeitura de 
Potim, mesmo sem muito 
detalhes do Estado, a cidade 
segue com boas expectativas 
e deve divulgar para a próxi-
ma semana mais detalhes nas 
redes sociais oficiais sobre a 
contemplação. “Acreditamos 
que em três meses tudo esteja 
encaminhado para a inaugura-
ção”, informou a assessoria da 
Prefeitura. 

Cruzeiro – A cidade faz 
parte do plano de expansão do 
Governo Doria para o Poupa-
tempo. As obras implantação 
da unidade estão prontas. O 
posto funcionará no antigo 
prédio do INSS e tem previsão 

de entrega para até o fim de 
fevereiro.

Lorena – O prefeito Syl-
vio Ballerini (PSDB) aguarda 
apenas a definição da identi-
dade visual padronizada por 
parte do Estado. Em Lorena, 
o Poupatempo atenderá no 
complexo do shopping Eco 
Valle, às margens da rodovia 
Presidente Dutra. Ainda não 
há previsão para o início do 
atendimento.

Outras informações sobre o 
andamento do programa nas 
cidades da região podem ser 
acessadas pelas redes sociais 
das prefeituras ou pelo site 
poupatempo.sp.gov.br.

Atendimento do Poupatempo; expandido pela região com unidades

Fotos: Reprodução


