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Educação abre novo prazo 
para matrículas em creches 
da rede pública de Lorena

Animal é tratado por voluntários após socorro na última semana; bezerros são transferidos de fazenda denunciada para santuário em Pinda 
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Bezerros maltratados em Cunha são 
resgatados de fazenda e levados a Pinda
Bovinos recebem tratamento em hospital veterinário e encaminhados a santuário

Voluntários e servidores mu-
nicipais de Cunha concluíram 
na tarde da segunda-feira (7) 
a operação de retirada dos 
quase trezentos bezerros da 
fazenda em que foram flagra-
dos em situação extrema de 
maus-tratos na última semana. 
Assim que se recuperarem, 
os bovinos serão acolhidos 
por um santuário animal em 
Pindamonhangaba. 

De acordo com a Prefeitura 
de Cunha, os bezerros resga-
tados de uma propriedade 
rural no bairro Santa Cruz 
estão sendo atendidos no 
hospital veterinário de cam-
panha, montado no último 
fim de semana, no Recinto 
Municipal de Exposições. No 
local, uma equipe de veteriná-
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Cunha

rios voluntários está tratando 
e avaliando o estado de cada 
um dos animais. Os bovinos 
que tiverem condições de 
suportar o transporte até 
Pindamonhangaba serão 
levados ao Santuário Filhos 
de Shanti, até o fim desta se-
mana. A entidade já iniciou o 
preparo da área que abrigará 
os bezerros. A expectativa da 
instituição é que assim que os 
animais estiverem totalmente 
recuperados, parte deles será 
encaminhada a outros santu-
ários do país. 

A ação é acompanhada pelo 
Gaema (Grupo de Atuação Es-
pecializada em Meio Ambien-
te, Habitação e Urbanismo), 
órgão vinculado ao MP-SP 
(Ministério Público do Estado 
de São Paulo). Os bezerros 
estão sob a tutela legal de 
uma advogada ligada à causa 
animal.

A Prefeitura de Cunha lan-
çou no domingo (6), pelas 
redes sociais, uma campanha 
de arrecadação de alimentos 
para os bovinos. Denominada 
‘SOS Bezerros de Cunha’, a 
ação solidária solicita doações 
de sal mineral e de silagens 
de cana e de milho. Os pecua-
ristas e moradores da região 
interessados em contribuir 
com a campanha devem levar 
o alimento até o Recinto Mu-
nicipal de Exposições, que fica 
na alameda Francisco Cunha 
Menezes, no bairro Falcão.

Histórico – Após uma de-
núncia anônima, 302 bovi-
nos foram encontrados pela 
Polícia Militar Ambiental no 
último dia 2, em uma fazenda 
que pertence ao grupo empre-
sarial Mashia Agropecuária. 
Sem água e alimentação, os 
bezerros estavam em estado 
crítico de desnutrição, sendo 

que 12 deles não resistiram. 
O dono da fazenda, que não 

estava no local no momento 
da operação, foi multado em 
R$ 906 por maus-tratos e 
deve ser indiciado por crime 
ambiental. O pecuarista segue 
em São Paulo, onde se recu-
pera da Covid-19. 

O caso segue sendo apurado 
pela Polícia Civil de Cunha 
e pelo MP-SP, através do 
Gaema. 

A situação gerou revolta 
na população e também em 
entidades de defesa animal. 
Desde o dia 3, participam 
da operação de resgate e de 
tratamento dos bezerros di-
versos grupos de voluntários 
como a ONG (Organização 
Não Governamental) ARA 
(Amor e Respeito ao Animal), 
o Grad (Grupo de Resgate de 
Animais em Desastres) e a 
ONG Arca da Fé. 

Da Redação
Lorena

Após a retomada das aulas 
da rede pública municipal 
de ensino, a secretaria de 
Educação de Lorena abriu 
as inscrições para creches. 
Atendendo um pedido anti-
go de pais e responsáveis, 
as unidades retornaram as 
atividades presenciais na 
segunda-feira (7). As vagas 
são limitadas.

Durante o último ano de 
flexibilizações gradativas, 
pais e mães questionaram a 
falta do retorno das creches, 
justificada pela Prefeitura 
por ser pelos riscos de con-
tágio ao novo coronavírus, 
devido ao maior contato en-
tre os profissionais e as crian-
ças. Mas a espera acabou. A 
segunda-feira foi marcada 
pelo retorno de toda a rede 
pública.

Segundo a pasta, a partir 
desta quarta-feira (9), até o 
dia 16, os pais e responsáveis 
poderão inscrever as crianças  
para as matrículas.

Os interessados devem ir 

até a unidade escolar esco-
lhida com os documentos 
originais e cópias da certi-
dão de nascimento ou RG, 
comprovante de endereço, 
carteira de trabalho ou 
declaração de trabalho 
atualizada, RG e CPF dos 
responsáveis e a carteira de 
vacinação da criança.

A documentação deve ser 
apresentada obrigatoria-
mente, exceto a carteira de 
vacinação, que poderá ser 
apresentada em um prazo 
de sessenta dias.

A Prefeitura não divulgou 
a quantidade de vagas que 
serão disponibilizadas.

Materiais – Outro apon-
tamento de famílias locais 
é falta de materiais e uni-
formes escolares. De acor-
do com a nota divulgada 
pelo Executivo “...parte 
dos materiais escolares 
já chegaram essa semana 
e foram entregues. Outra 
parte chega na próxima 
semana e serão entregues”. 
Quanto à distribuição dos 
uniformes, a nota frisou 
que o item segue em pro-
cesso de licitação.

Lorena reduz capacidade de 
espaços públicos e privados
Município tem nova série de óbitos por covid e redobra atenção na volta às aulas

Buscando frear as contami-
nações pelo novo coronavírus, 
a Prefeitura de Lorena emitiu 
um decreto com novas restri-
ções, na última segunda-feira 
(7). Apesar de serem mais 
rigorosas que o Governo do 
Estado, as medidas locais não 
seguem as definições mais 
rígidas de cidades vizinhas 
como Guaratinguetá e Canas.

Junto à volta às aulas pre-
sencias da rede pública mu-
nicipal de ensino e o registro 

de seis mortes por Covid-19 
nos últimos cinco dias, Lorena 
determinou que a partir desta 
semana a ocupação de espaços 
públicos e privados será de 
70% e com o distanciamento 
mínimo de um metro.

O documento, que tem como 
base o avanço de contágio 
principalmente pela variante 
ômicron especifica o novo limi-
te para o comércio e atividades 
como de serviços gerais, ou 
seja, bares, restaurantes, sa-

lões de beleza e barbearias. Os 
parques municipais, atividades 
religiosas e culturais como 
cinemas, teatros e museus, 
academias e clubes também 
se enquadram no decreto. A 
alteração para atendimento ao 
público deve ser adotada ainda 
pelas autoescolas, curso de 
formação de condutores, cen-
tro de convenções e eventos 
em geral, incluindo os salões 
de festas.

Prefeitura de Lorena, que decretou novas restrições contra a Covid-19

Foto: Rafaela Lourenço

Cidades definem entregas de
carnês e sistemas do IPTU

Em ano considerado es-
sencial para a recuperação 
econômica dos cofres públi-
cos, as prefeituras da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
iniciaram o lançamento dos 
carnês de IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial e Urbano). Em 
Aparecida, a data para início 
da cobrança de tributos e a 

Buscando modernizar o 
sistema de Saúde e otimi-
zar o atendimento aos mo-
radores de Cruzeiro, a Pre-
feitura anunciou na manhã 
da segunda-feira (31) a 
aquisição de 123 compu-
tadores e diversos outros 
equipamentos eletrônicos. 
Além de informatizar os 
dados da Rede Básica de 
Saúde, a ação garantirá 
que os agentes comunitá-
rios passem a atuar com 
tablets no cadastramento 
e acompanhamento dos 
pacientes.

Cruzeiro 
informatiza 
rede básica 
de Saúde
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taxa do serviço de ambulante 
foram modificadas para a 
segunda quinzena de abril. O 
Município concede desconto 
de 10% para quem quitar os 
débitos à vista e tem aberto 
canal para isenção da cobran-
ça do IPTU, de acordo com o 
tamanho da casa ou terreno 
e a renda familiar.
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Com R$ 3 milhões, Pinda
triplica ações em Núcleos
de Apoio Psicopedagógico
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Cidades definem entregas 
de carnês e sistemas de 
cobrança do IPTU 2022
Prefeitura de Aparecida prorroga prazo para abril, enquanto 
Guará, Lorena e Piquete iniciam distribuições de carnês

Em ano considerado essencial 
para a recuperação econômica, as 
prefeituras iniciaram o lançamento 
dos carnês de IPTU (Imposto Predial 
Territorial e Urbano). Em Aparecida, a 
data para início da cobrança de tribu-
tos e a taxa do serviço de ambulante 
foram modificadas para a segunda 
quinzena de abril.

O Município concede desconto de 
10% para quem quitar os débitos à 
vista e tem aberto canal para isenção 
da cobrança do IPTU, de acordo com o 
tamanho da casa ou terreno e a renda 
familiar. Os pagamentos começam em 
18 e 25 de abril.

A alteração foi feita para que os 
boletos pudessem ser pagos em qual-
quer agência bancária. Neste ano, a 
Prefeitura firmou convênio com os 
Correios para entrega dos carnês. A 
distribuição dos impressos será feita 
uma semana antes dos vencimen-
tos da primeira mensalidade. Para 
contribuintes que queiram pagar 
os tributos à vista haverá desconto 
de 10%.

“A prorrogação se deu para dar um 
tempo para que o cidadão, devido à 
pandemia, possa se recuperar com 
a abertura da cidade e realizar o 
pagamento dos impostos”, explicou 
o secretário de Justiça e Cidadania 
de Aparecida, Jefferson Monteiro.

O IPTU começa a ser cobrado no 
dia 18. Uma semana depois é iniciada 

a cobrança da taxa do ambulante. O 
trabalhador pode retirar os boletos 
da taxa de permissão do comércio 
ambulante na secretaria de Comércio, 
à avenida Monumental, nº 287. Caso 
o contribuinte não receba os carnês 
do IPTU em casa, pode retirar na sede 
da Prefeitura.

Os pagamentos podem ser parce-
lados em até nove vezes. O secretário 
alertou para que os trabalhadores do 
comércio ambulante mantenham os 
tributos em dia. “Pela lei, a taxa do 
ambulante tem que estar em dia para 
o servidor trabalhar. O ambulante 
que deixa de pagar sua taxa pode ter 
a suspensão da sua autorização para 
trabalho ou até perder a autorização. 
É importante que ele mantenha em 
dia as contas”, concluiu.

Isenção – O secretário informou 
que a isenção da cobrança do IPTU 
varia de acordo com o tamanho da 
área do imóvel ou terreno e da renda, 
mas para isso o morador precisa ir 
até à Prefeitura e fazer solicitação.

Guará – A secretaria da Fazenda 
abriu o prazo para solicitação da 
isenção do pagamento de IPTU para 
pessoas que se adequem aos critérios 
pré-estabelecidos pelo Município. As 
solicitações podem ser feitas até o fim 
de fevereiro.

Os quesitos variam desde o tama-
nho da área, o estado do imóvel e 
a renda do proprietário. No site da 
Prefeitura, guaratingueta.sp.gov.br, 
consta uma lista com documentos 
necessários para quem deseja realizar 
a solicitação.

Lorena – Os carnês do Imposto 
Territorial e Predial Urbano de 2022 
já estão disponíveis no site da Pre-
feitura, lorena.sp.gov.br. Para quem 
preferir a versão física, pode ir até 
o setor de Tributação da Prefeitura.

O contribuinte que não desejar 
acessar de forma online, deve 
aguardar a chegada do carnê em 
sua residência. A cota única 2022 
deve ser paga até o dia 10 de mar-
ço, com 10% de desconto.

O pagamento parcelado (sem 
desconto), poderá ser realizado 
em até dez vezes iguais, mensais, 
consecutivas, com vencimento tam-
bém em 10 de março e as demais 
com vencimento todo dia 10 de 
cada mês.

Piquete – A Prefeitura informou 
pelas redes sociais que os carnês de 
IPTU de 2022 já se encontram nos 
Correios para o início da entrega.

A secretaria de Finanças e do 
Setor de Tributação revelou que 
o pagamento da primeira parcela 
ou parcela única (com desconto 
de 15%) tem vencimento até o 
próximo dia 28, podendo ser pago 
na Caixa Econômica Federal, casas 
lotéricas e no setor de Tributação.

O horário de pagamento na 
Prefeitura de Piquete vai das 9h 
às 16, de segunda à sexta-feira. 
O morador que não receber seu 
carnê de IPTU até o dia 20 deve 
procurar o setor de Tributação 
com um carnê de anos anteriores 
para a localização, e/ou confecção 
da segunda via.

Leandro Oliveira
RMVale

Isael Domingues

Fábio Marcondes

Antonio Mineiro

Política a conta-gotas...
Colado no homem

Quem diria que o vereador 
Carlos de Moura – o Magrão, após 
todo um histórico de manobras e 
dificuldades num passado não muito 
distante na Câmara de Pinda, fosse 
‘colar’ no prefeito Isael Domingues, 
para garantir os holofotes dos eleito-
res. Nesta segunda-feira, ele saiu na 
carona do prefeito na sede estadual 
do DER, para acompanhar a libe-
ração para a Prefeitura revitalizar 
o Anel Viário do Tenda Atacadista. 

Projeto completo
E por falar em rotatória em 

Pinda, após uma maratona de rei-
vindicações no Estado, o projeto 

que revitaliza o 
Anel Viário que 
dá acesso ao 
Hipermercado 
Tenda ganhará 
uma completa 
repaginação. 
Isael Domin-
gues conseguiu 
unir Prefeitura 

com projeto e infraestrutura, empre-
sa com os equipamentos semafóri-
cos e Estado – leia-se DER, com a 
autorização para modernizar o local 
e dar mais segurança no trânsito.

Cidadão honorário
A proposta de título de cidadania 

de Guaratinguetá para o subsecretá-
rio de Desenvolvimento do Interior 
do Estado, Ortiz 
Junior, prota-
gonizado pelo 
vereador Pedro 
Sannini, estre-
meceu os corre-
dores da política 
palaciana. Se al-
guém tinha dú-
vida sobre qual 
seria a bandeira que Pedrinho subirá 
o Alto das Almas, nesta eleição de 2 
de outubro, os fatos falam por si...

Honras da casa
O PSD de Marco Bertaiolli abriu 

o Vale da Fé e Histórico para a tem-
porada de visitas do mais novo fi-

liado do partido 
e pré-candidato 
ao governo do 
Estado, Felício 
Hamuth. Com 
entrada em vá-
rias prefeituras 
e câmaras da 
região, o ainda 
prefeito de São 

José dos Campos tem muito o que 
conversar com as lideranças e o que 
combinar com eleitores.

E por falar em PSD
A receita de Gilberto Kassab 

em preparar o partido para uma 
eventual disputa ao governo do 
Estado poderá ser a 'salvação da 
lavoura' para alguns tucanos – hoje 
desconfortáveis no palanque de Do-
ria – principalmente se a aliança de 
Felício Hamuth com Rodrigo Garcia 
for confirmada...

Revendo amigos
Em período de pré-campanha, 

quem também passa pela região 
esta semana, é a ex-deputada Rita 
Passo. Com uma lista invejável de 
serviços presta-
dos e com recur-
sos destinados a 
várias cidades 
do Estado, in-
clusive Lorena, 
no período do 
saudoso Dr Pau-
lo Neme, Rita 
vem em busca 
de apoio para o próximo pleito na 
Câmara Federal. Sua agenda na 
região foi cuidadosamente montada 
pela vereadora Lucia da Saúde e do 

Felício Hamuth

Ortiz Junior

conselheiro de Saúde do Estado, 
Valdemir Vieira – o Mafu.

Habemus certidão!!!
O prefeito de Cachoeira Pau-

lista, Antônio Mineiro, começou a 
semana com o pé direito, seguido da 
boa notícia que a Caixa Federal deu 

‘sinal  verde’ 
para o parcela-
mento da dívi-
da da Prefeitura 
com FGTS, que 
mantinha a ci-
dade no Cadin 
e a impedia de 
receber recur-
sos em espécie 

do Estado e da União. Outra boa 
notícia é que Mineiro está com a 
grana da primeira parcela separada e 
com agendamento em Brasília para 
buscar a primeira rodada dos recur-
sos federais que foram prometidos 
mediante a liberação da CND.

E por falar em...
...Brasília, a Câmara de Cacho-

eira, quer dizer, sete vereadores, 
estão programando um tour parla-
mentar de pelo menos três dias na 
Capital Federal, na próxima sema-
na. Apesar das datas coincidirem 
com a agenda do prefeito Antônio 
Mineiro, até o momento nenhuma 
fonte oficial de ambos os poderes no 
município confirmou parceria para a 
viagem, ainda mais com o elenco do 
Legislativo, que pretende embarcar 
no mesmo voo.

Tabuleiro de xadrez
Como previsto, o retorno das 

sessões de Câmara de Lorena re-
velou as novas apostas do prefeito 
Sylvio Ballerini em sua represen-
tatividade no plenário. Maurinho 
Fradique foi indicado líder do 
governo, em substituição a Adilson 
Sampaio, enquanto Vandinho ganha 
a retaguarda como vice-líder. A lide-
rança do PSDB no Legislativo ficará 
cargo de Careca da Locadora, com 
Bruno Lorena como vice. Por mais 
que as mudanças fossem inevitáveis, 
nenhuma expressão de euforia foi 
registrada nos corredores da Casa...

Reajuste já!!!
O prefeito de Lorena, Sylvio Bal-

lerini, aguarda o aval da Câmara para 
garantir reajuste aos secretários da 
administração. Na sessão inaugural 
desse ano, em regime de urgência 
ele conseguiu 11% a todos servidores 
municipais. Outra categoria que tam-
bém terão seus subsídios reajustados 
é a dos conselheiros tutelares. Ventos 
dos corredores da Capitão Messias 
deram conta que sua vontade seria 
um percentual bem acima do apro-
vado, mas as limitações do 53% da 
folha de pagamento – estipuladas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
– o impediu.

Chovendo no molhado
A nova de sessão de escárnio 

em cima de Fabio Marcondes já foi 
anunciada na Câmara de Lorena. 
Nesta primeira sessão do ano, já 

foi anunciado 
que chegaram 
do Tribunal as 
contas de 2019 
do ex-prefeito 
‘para o análise’ 
dos vereadores. 
Segundo a pa-
tuleia, será mais 
uma demonstra-

ção de que: quem é contra Marcon-
des continuará sendo, que é traidor 
vai continuar traindo, e neste caso, 
a minoria fiel não vai ser suficiente 
para mudar o ‘filme que todos as-
sistiram’ no ano passado. Quanto a 
Fábio Marcondes, para quem está 
judicializando duas contas, inclui 
a terceira. Em 2024 vem o troco!!!

Carnê de pagamento do IPTU de Aparecida; prefeituras da região anunciam sistema de cobrança de imposto municipal

Cuidador é preso após furtar 
dinheiro da conta de idosa 
deficiente visual em Lorena

Contratado para cuidar de um 
casal de idosos em Lorena, um 
homem de 33 anos foi preso na 
manhã da última sexta-feira (4) 
após furtar R$ 1,3 mil da conta 
bancária de uma das vítimas. Em 
depoimento, o criminoso afirmou 
que utilizaria o dinheiro para qui-
tar uma dívida com um traficante 
de drogas.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, familiares do casal 
constataram no aplicativo do ban-
co uma transferência indevida da 
conta da idosa de 73 anos, que é 
deficiente visual, para o cuidador. 
Desconfiados, os parentes foram 
até a casa dos idosos no bairro Vila 

São Miguel, onde descobriram 
que a moradora havia empresta-
do o seu cartão para que o pro-
fissional pagasse uma marmita 
na última quinta-feira (3).

Ao perceber que o cuidador, 
contratado apenas há uma se-
mana, se aproveitou da confiança 
da idosa para furtar o dinheiro 
de sua conta bancária, familia-
res acionaram a Polícia Militar. 
Questionado sobre as acusações, 
o rapaz confessou o crime, justi-
ficando que é viciado em cocaína 
e que precisava do montante 
para pagar uma dívida com um 
traficante de drogas.

O cuidador de idosos foi enca-
minhado à Delegacia de Lorena, 
onde permaneceu preso por fur-
to. Parte da quantia furtada pelo 
criminoso foi devolvida à vítima.

Da Redação
Lorena

Fotos: Arquivo Atos

Rita Passo
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Lorena publica decreto e reduz capacidade 
de ocupação de espaços públicos e privados
Cidade registra novos óbitos nos últimos dias e redobra atenção na volta às aulas da rede municipal

Pais e responsáveis de alunos da rede pública municipal de Lorena; cidade tem novas medidas sanitárias

Fotos: Gabriel Mota

EDITAL  DE  REALIZAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA  PÚBLICA 
PARA DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES APLICADOS E 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NO TERCEIRO 

QUADRIMESTRE DE 2021

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Saúde, em 
atendimento à Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 e à Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público que será realizada 
às 10h30min do dia 25 de fevereiro de 2022, na Câmara Municipal, sito à Rua 
Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município de Lavrinhas, Estado de 
São Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração dos valores aplicados, 
bem como dos serviços prestados e ações de saúde realizadas no terceiro 
quadrimestre de 2021 e convida os interessados e toda população do Município 
a participar da referida audiência pública.
Lavrinhas, 08 de fevereiro de 2022.
 

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
Prefeito Municipal

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO 

QUADRIMESTRE DE 2021

A Prefeitura Municipal de Lavrinhas, através da Secretaria de Finanças torna público que 
será realizada às 11h30min do dia 25 de fevereiro de 2022, na Câmara Municipal, sito à 
Rua Manoel Machado, nº 82, Centro, neste Município de Lavrinhas, Estado de São Paulo, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração das metas fiscais do terceiro quadrimestre do 
exercício financeiro de 2021, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, para o que convida os interessados e toda população do Município a participar 
da referida audiência pública.
Lavrinhas, 08 de fevereiro de 2022.
  

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PP Nº 36/2021 PROC. Nº 391/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços 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, que integrou 
o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver 
necessidade.
Contratada: UTILE CONCESSIONÁRIA E CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 
36.402.148/0001-08 – Vencedora dos itens: 06A14 - Valor total: R$ 115.935,50 (cento e 
quinze mil, novecentos trinta e cinco reais e cinquenta centavos) - DATA DA ASSINATURA: 
08/02/22

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO ELETRÔNICO nº 35/2021 – Proc. nº 473/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 35/2021, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares para 
atender as necessidades das unidades de saúde, conforme emendas parlamentares.
Considerando o recurso apresentado pela empresa GEMEDICAL DO BRASIL
PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME para o Lote 4 e, diante do Parecer Jurídico n° 159/2022, 
a Pregoeira, juntamente com a Comissão de Licitação, decidem pelo acolhimento do recurso 
a fim de INABILITAR a empresa NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS – ME, por não 
ter apresentado a Autorização de Funcionamento (AFE) exigida pela cláusula 9.2.1, “f” do 
presente Pregão Eletrônico. O Lote 4 então passa para a segunda colocada GEMEDICAL 
DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

Secretaria Municipal de Saúde de Lorena 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com a Lei nº. 141 de 13/01/2012, faz saber, que a Secretaria Municipal de Saúde 
de Lorena realizará Audiência Pública para prestação de contas dos serviços 
prestados na saúde no 3º. quadrimestre de 2021, no seguinte local, data e horário:
Local: Plenário da Câmara Municipal
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº. 02, Centro, Lorena/SP
Data: 22 de fevereiro de 2022
Horário: 10:00
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta 
Audiência Pública.
Lorena, SP, 04 de fevereiro de 2022.

Adailton José Pinto
Secretário Municipal de Saúde

SUS/Lorena

Buscando frear as contami-
nações pelo novo coronavírus, 
a Prefeitura de Lorena emitiu 
um decreto com novas restri-
ções, na última segunda-feira 
(7). Apesar de serem mais 
rigorosas que o Governo do 
Estado, as medidas locais não 
seguem as definições mais rí-
gidas de cidades vizinhas como 

Guaratinguetá e Canas.
Junto à volta às aulas pre-

sencias da rede pública mu-
nicipal de ensino e o registro 
de seis mortes por Covid-19 
nos últimos cinco dias, Lorena 
determinou que a partir desta 
semana a ocupação de espaços 
públicos e privados será de 
70% e com o distanciamento 
mínimo de um metro.

O documento, que tem como 
base o avanço de contágio 
principalmente pela variante 

ômicron especifica o novo 
limite para o comércio e ativi-
dades como de serviços gerais, 
ou seja, bares, restaurantes, 
salões de beleza e barbearias. 
Os parques municipais, ativida-

des religiosas e culturais como 
cinemas, teatros e museus, 
academias e clubes também 
se enquadram no decreto. A 
alteração para atendimento 
ao público deve ser adotada 
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ainda pelas autoescolas, curso 
de formação de condutores, 
centro de convenções e eventos 
em geral, incluindo os salões 
de festas.

Apesar da liberação para 

realizar os eventos com apre-
sentações ao vivo, a casa de 
shows CDG Beer Garden, que 
reúne públicos de toda a região 
e fora do estado, optou por 
suspender temporariamente 
as atividades no último dia 1 
de fevereiro. A empresa ainda 
não divulgou uma data para 
retomada dos shows.

A Prefeitura ressaltou que 
todas as atividades devem man-
ter os protocolos sanitários, 
como a disponibilização de ál-
cool em gel e o uso obrigatório 
de máscara de proteção.

O boletim epidemiológico 
divulgado nesta terça-feira 
registrou mais uma morte 
pela doença. Somada aos dois 
óbitos de segunda-feira, outras 
duas de domingo e a vítima 
fatal de sexta-feira, são seis 
vidas perdidas em cinco dias. 
Os dados mostram ainda que 
há 60% de ocupação de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva), 
com seis pacientes internados 
e cinco em leitos de clínica mé-
dica, ou seja, 33% também na 
Santa Casa. No hospital privado 
Unimed, cinco pessoas seguem 
internadas na UTI e duas em 
vagas de clínica, 63% e 20% 
de ocupação, respectivamente.

Com investimento de R$ 3 milhões, Pinda triplica 
atendimento em Núcleos de Apoio Psicopedagógico

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou, na 
última semana, a triplicação 
do atendimento nas unidades 
do NAP’s (Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico). O prefeito 
Isael Domingues (PL) assinou 
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o Termo de Colaboração 
Técnica e Financeira com 
a empresa que prestará os 
serviços ao Município, o 
Infap (Instituto de Formação 
e Ação em Políticas Sociais 
para a Cidadania).

A expectativa é que as uni-
dades do Pasin, em Moreira 
César, Araretama e Cida Nova 
passem a atender aproxima-

damente quinhentos alunos 
da rede municipal. Nos nú-
cleos, os estudantes recebem 
acompanhamentos com psi-
cóloga, fonoaudióloga, além 
de psicomotricidade e arte-
terapia. “A ação é mais uma 
meta atingida na gestão que 
visa proporcionar qualidade 
ao atendimento das nossas 
crianças, que necessitam des-

se suporte em seu processo 
de aprendizagem”, explicou 
a secretaria de Educação, 
Luciana Ferreira.

Segundo o prefeito, essa 
medida visa dividir entre 
poder público e população 
a responsabilidade de via-
bilizar condições para cres-
cimento sadio e com mais 
autonomia.
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Lucas Barbosa
Cruzeiro

Buscando modernizar o 
sistema de Saúde e oti-
mizar o atendimento aos 
moradores de Cruzeiro, 
a Prefeitura anunciou na 
manhã da segunda-feira (31) 
a aquisição de 123 compu-
tadores e diversos outros 
equipamentos eletrônicos. 
Além de informatizar os 
dados da Rede Básica de 
Saúde, a ação garantirá que 
os agentes comunitários 
passem a atuar com tablets 
no cadastramento e acom-
panhamento dos pacientes. 

Em nota oficial, o Municí-
pio informou que, além dos 
123 computadores, foram 

Com apoio federal, Prefeitura informatiza 
estrutura da rede básica de Saúde em Cruzeiro
Investimento superior a R$ 400 mil garante tablets e computadores; postos ganham sistema interligado

adquiridos 85 tablets, 24 
roteadores, 24 hub-switch 
(aparelho que regula o flu-
xo de envio de dados), oito 
notebooks, um computador 
avançado (servidor), um 
nobreak (fonte que abastece 
o computador em caso de 
quedas da rede de energia 
elétrica) e sessenta filtros 
de linha (aparelho que eli-
mina interferências na linha 
telefônica utilizada para o 
acesso à internet). 

De acordo com o Execu-
tivo, a aquisição dos equi-
pamentos contou com um 
investimento de R$ 421 mil. 
Do montante, R$ 150 mil 
são provenientes de do Go-
verno Federal, por meio de 
um convênio com o Ministé-
rio da Saúde, e R$ 250 mil 
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de uma emenda parlamentar 
encaminhada pelo deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD). Além do prefeito Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 
os recursos haviam sido 
solicitados no ano passado 
pelos vereadores Diego Mi-
randa (PSD), Higmar Lopes 
(PSD) e Anderson Ferrer, o 
Anderson Leprechal (PSD).

O chefe do Executivo 
apontou as melhorias que 
serão viabilizadas pela ação. 
“Desde 2017, tínhamos 
esse desejo de promover 
a informatização total do 
nosso setor da Saúde. Agora, 
as unidades de atenção bá-
sica de todas as regiões da 
cidade terão seus sistemas 
interligados ao da secretaria 
de Saúde, possibilitando que 

Corpo de criança autista é encontrado 
em rio Juquriquerê em Caraguatatuba
Deficiente visual, o pequeno Kalil saiu de casa no último sábado; dois dias de 
buscas pelo menino contaram com homens do Corpo de Bombeiros e voluntários

Após dois dias de busca, 
os bombeiros localizaram na 
tarde da segunda-feira (7) o 
corpo de um menino de 10 
anos no rio Juquriquerê, em 
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Caraguatatuba. Deficiente 
visual e diagnosticada com 
transtorno de espectro autis-
ta, a criança caiu na água, por 
acidente, na frente da mãe. 

De acordo com os bombei-
ros, o corpo do pequeno Kalil 
Angelícola foi localizado por 
volta das 16h, próximo ao 

mar, no desemboque do rio 
Juquriquerê.

Em relato emocionante à 
imprensa regional, a mãe 
do menino contou que eles 
estavam na casa da família, 
na tarde do sábado (5), que 
fica às margens do rio no 
bairro Morro do Algodão, 
quando percebeu que Kalil 
saiu do imóvel por uma fresta 
do portão. Desesperada, a 
mulher correu até a frente 
da residência, onde flagrou 
o momento em que a criança 

caiu na água. Vizinhos tenta-
ram resgatar Kalil, mas ele 
foi arrastado pela força da 
correnteza.

Desde então, mergulhado-
res do Corpo de Bombeiros e 
voluntários de Caraguatatuba 
promoveram uma operação 
para tentar localizar o menino. 

A morte da criança causou 
comoção pelas ruas da cidade 
e redes sociais, onde internau-
tas publicaram mensagens 
desejando força para sua fa-
mília neste momento de luto. O pequeno Kalil, encontrado morto após dois dias de busca em Caraguá

nossas equipes tenham mais 
facilidade para acessarem os 
dados dos pacientes, assim 
agilizando o agendamento 
de consultas e de outros 
procedimentos”, destacou 
Fonseca. 

A medida garante ainda 
a distribuição de tablets 
aos agentes comunitários 
de Saúde que percorrem a 
cidade cadastrando os mo-
radores e, posteriormente, 
acompanhando seus qua-
dros de saúde. Através dos 
aparelhos, os profissionais 
terão acesso a um aplicativo 
do Ministério da Saúde que 
possibilita o armazenamen-
to de dados do paciente, 
como endereço, diagnósti-
co e situação do esquema 
vacinal.Thales Gabriel assina convênio para nova estrutura na saúde básica
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