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A Santa Casa de Guaratin-
guetá abriu oficialmente uma 
campanha para arrecadar 
doações de moradores e em-
presas da região. O hospital 
alega que o recurso será 
destinado para auxiliar no 
custeio de áreas de atendi-
mentos da saúde pública da 
unidade. A iniciativa ocorre 
no momento em que houve 
o aumento no preço de in-
sumos e a manutenção da 
tabela SUS (Sistema Único 
de Saúde).

Por nota, o hospital justifi-
cou a criação da campanha. 
“A alta defasagem na tabela 
SUS nos leva a contar com a 
colaboração da população 
para ajudar a Santa Casa de 
Guaratinguetá a honrar com 
os compromissos que sempre 
cumprimos. São mais de qui-
nhentos mil pacientes aten-
didos, de todas as regiões do 
Vale do Paraíba” (trecho do 
comunicado).

A Santa Casa informou 
que, por ser um hospital 
referência para o tratamento 
oncológico e de hemodiálise, 
os custos são altos. A unidade 
atende pacientes de 17 mu-

nicípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) e 
de outras regiões que sejam 
direcionadas através do siste-
ma Cross (Central de Regula-
ção de Oferta de Serviços de 
Saúde), do governo estadual.

A campanha consiste na 
adoção de uma hora de qual-
quer serviço da rede SUS por 
meio de doação. Os morado-
res que tiverem interesse, 
podem doar R$ 15, R$ 17, 
R$ 21, R$ 25 ou R$ 30. 
“Você ajuda a manter áreas 
do nosso hospital como UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va), hemodiálise, oncologia e 

clínica médica”, detalhou, em 
nota, a direção da unidade.

Outra ferramenta para 
doação é através do PIX, 
mecanismo de transferência 
instantânea de dinheiro por 
meio de aplicativos de banco. 
A chave para esse tipo de 
doação é o e-mail doacoes@
santacasaguara.com.br. Os 
interessados podem doar 
qualquer tipo de valor atra-
vés desta ferramenta.

Para os empresários e mi-
croempresários, a Santa Casa 
informou que disponibiliza 
outra possibilidade. “Também 
existem outras maneiras de 
ajudar, levando para o seu 
estabelecimento comercial 
urnas para depósito das Notas 
Fiscais Paulistas, Totens para 
doação, ou até mesmo compar-
tilhando os conteúdos”, citou.

Segundo o diretor adminis-
trativo da Santa Casa, André 
Barros, a campanha será per-
manente e o hospital arreca-
dou nos primeiros dias cerca 
de R$ 1 mil. A expectativa é 
de que em seis meses possam 
ser arrecadados de R$ 8 mil a 
R$12 mil.

O hospital disponibiliza 
ainda o e-mail secretaria@
santacasaguara.com.br para 
empresários que queiram 
receber placas para instala-
ção no comércio, que podem 
facilitar as doações por meio 
de QR Code.

Cruzeiro tem novo subsídio 
e mantém preço de tarifas 
do transporte congeladas 
por mais dois meses

Lorena inicia debates com 
pautas ambientais em 
primeiro Fórum Municipal

Um acerto entre a Prefei-
tura de Cruzeiro e a Utile 
Transporte, empresa res-
ponsável pelo serviço de 
transporte público na cidade, 
foi renovado após aprova-
ção na Câmara de um novo 
adicional que mantém as 
passagens com preços conge-
lados. O Município anunciou 
a criação de mais um crédito 
adicional suplementar de 
cerca de R$108 mil para a 

Com foco na discussão de 
políticas públicas e ativida-
des voltadas à fauna, flora e 
impactos de ações do homem 
no planeta, Lorena realiza, a 
partir de hoje, a edição 2022 
do Fórum Municipal de Meio 
Ambiente. A participação 
é gratuita, e as inscrições 
seguem abertas no site da 
Prefeitura. O evento, que 
tem como tema “Um olhar 
cuidado sobre a questão 
ambiental em Lorena”, deve 
abordar assuntos relaciona-

renovação do subsídio. A 
Prefeitura arca com essa 
parcela do repasse à Utile 
desde 2021. Em setembro 
do ano passado, a tarifa, 
que não é reajustada desde 
2019, passaria de R$ 3,80 
para R$ 4,60. Para manter 
o valor sem aumento, o 
Executivo criou o subsídio 
para cobrir a diferença de 
R$ 0,80 por tarifa.

dos às mudanças climáticas 
após a ação desequilibrada 
do homem. De acordo com 
a Prefeitura, o fórum tem 
como objetivo a reflexão 
sobre o tema e o entendi-
mento das consequências 
nas mudanças do clima, 
“de modo a estimular ações 
equilibradas entre poder 
público e sociedade, para al-
cançar melhores resultados 
em nosso município (trecho 
da divulgação)”.
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Guará sanciona auxílio 
aluguel para mulheres 
vítimas de violência
Proposta reserva R$ 400 mensais para quem tem medida protetiva

Criado e aprovado na Câ-
mara, o auxílio aluguel para 
mulheres vítimas de violência 
doméstica foi sancionado em 
Guaratinguetá. A proposta 
prevê reserva de dez auxílios, 
no valor de R$ 400 mensais, 
para quem tem medida pro-
tetiva e tenha dificuldades 

financeiras. A avaliação será 
feita pela secretaria Muni-
cipal de Assistência Social. 
O projeto concede o bene-
fício por um ano, podendo 
ser renovado por mais um 
ano para a mesma vítima. O 
projeto amplia uma ação já 
existente, o auxílio aluguel 

para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. “Esta-
mos há dois anos batalhando 
essa aprovação, mexendo no 
texto para não incorrer em 
ilegalidades e nos reunindo 
com as entidades ligadas às 
mulheres e Prefeitura, para 
que essa lei fosse aprovada 

e sancionada. É mais uma 
ferramenta para darmos fim a 
um ciclo de violência que, em 
muitos casos, se perpetua por 
falta de possibilidades finan-
ceiras”, explicou o vereador 
Pedro Sannini (PSC), autor 
do projeto.
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Santa Casa lança campanha para auxiliar 
custeio de leitos do SUS em Guaratinguetá
Hospital alega defasagem de tabela do Sistema Único e pede colaboração 
para honrar compromissos; unidade atende pacientes de 17 municípios

Santa Casa de Guaratinguetá, que busca alternativas para amenizar prejuízo com o Sistema Único de Saúde

Mãe e filho acessam ônibus, que continua sem reajuste desde 2019

Foto: Gabriel Mota 

Descarte correto de material reciclável em um dos PEV’s de Lorena

Foto: Reprodução PML

Com foco nas redes públi-
cas municipais de ensino, o 
Sesi-SP lançou um programa 
gratuito às prefeituras para 
reforçar a aprendizagem dos 
alunos. A capacitação ao corpo 

docente deve concentrar as 
disciplinas de língua portu-
guesa e matemática. Lorena e 
Cruzeiro estão entre as cida-
des que assinaram a parceria.

Sesi firma parceria para derrubar 
analfabetismo no ensino regional

Tudo pronto 
para Festival 
Gastronômico 
em Pinda

Expandindo as ações tu-
rísticas, Pindamonhangaba 
se prepara para o Festival 
Gastronômico de Inverno. O 
evento será realizado a partir 
da próxima sexta-feira, nos 
bairros rurais, com programa-
ção diversificada em estabele-
cimentos comerciais.
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Pinda inova com Centro de 
Referência e Apoio à Vítima

Em uma tentativa de mini-
mizar os impactos causados 
pela violência, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba lan-
çou, na segunda-feira (30), o 
Cravi (Centro de Referência 
e Apoio à Vítimas). A cidade 
passa a ser a primeira na 

RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) a receber 
uma unidade deste gênero. 
A nova iniciativa é realizada 
em parceria com o Governo 
do Estado.
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Sede do recém-inaugurado Cravi, que oferece assistência a vítimas

Foto: Divulgação PMP
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Cruzeiro tem novo subsídio e mantém tarifas 
do transporte congeladas em até dois meses
Ajuste orçamentário eleva repasse à empresa para até R$ 206 mil e passagem segue em R$ 3,80

Um acerto entre a Prefei-
tura de Cruzeiro e a Utile 
Transporte, empresa respon-
sável pelo serviço de trans-
porte público na cidade, foi 
renovado após aprovação na 
Câmara de um novo adicional 
que mantém as passagens 
com preços congelados. O 
Município anunciou a criação 
de mais um crédito adicional 
suplementar de cerca de 
R$108 mil para a renovação 
do subsídio.

A Prefeitura arca com essa 
parcela do repasse à Utile des-
de 2021. Em setembro do ano 
passado, a tarifa, que não é re-
ajustada desde 2019, passaria 
de R$ 3,80 para R$4,60. Para 
manter o valor sem aumento, 
o Executivo criou o subsídio 
para cobrir a diferença de 
R$0,80 por tarifa.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Cruzeiro, Mário No-
tharangeli, não havia dotação 
orçamentária suficiente para 
manter o subsídio até o fim de 

Gabriel Mota
Cruzeiro

junho, prazo que foi definido 
para congelar o repasse do 
ano anterior. “Não é nenhu-
ma modificação na lei, é só 
um remanejamento de verba 
para que a Prefeitura possa 
executar o pagamento desses 
dois meses (maio e junho) que 
faltam para completar o perí-
odo previsto na lei”, afirmou.

Com a aprovação, o valor 
total da dotação para o subsí-
dio chega a aproximadamente 
R$206 mil, já que anterior-
mente havia sido definida a 
quantia de R$ 98,5 mil.

O secretário alegou que essa 
nova adequação orçamentária 
se justifica pelo fato de a dota-
ção ter sido definida “de forma 
parcial”. “Na época, foi feita a 
dotação de R$ 98,5 mil, não 
foi feita a dotação para todos 
os meses, foi feita a dotação 
parcial, e agora está sendo 
feita a dotação complementar” 
afirmou Notharangeli.

O período definido para 
o subsídio da Prefeitura vai 
até 31 de junho, segundo o 
secretário. Ainda não há uma 
definição sobre a manutenção 
ou não desse suporte que se-
gurou o valor das passagens. 

Ele acredita que deve “ser feita 
uma análise da questão social, 
econômica, não só do Municí-
pio, mas de toda a sociedade, 
para fazer uma avaliação se 
continua ou não, mas a decisão 
caberá ao prefeito”.

Serviço – Segundo a Utile 
Transportes, atualmente, dez 
veículos, entre ônibus e vans, 
circulam pela cidade. As linhas 
que atendem os bairros par-
tem da rodoviária e vão até 
os bairros Batedor, Brejetuba, 
Embaú-Mirim, Vila Maria, Co-
merciário, Vila Batista, Retiro, 
Vila Loyelo/Expedicionário, 
Cecap, Km 4/Metalúrgico, Ita-
gaçaba, Ana Rosa, Vila Juvenal 
e Ecovale.

As linhas operam de hora 
em hora, das 6h às 20h, de 
segunda à sexta-feira. Aos 
sábados, o atendimento ocorre 
até 14h. No domingo, com o 
horário também reduzido, os 
ônibus ampliam o intervalo 
para duas horas.

A zona rural é uma exceção 
que tem apenas três horários 
de atendimento: um no perío-
do da manhã, outro no horário 
próximo ao almoço e no fim 
da tarde. Mãe e filho acessam ônibus, que continua sem reajuste implantado desde 2021; prefeito segura reajuste

Foto: Gabriel Mota 

foi a Câmara Municipal de 
Caraguatatuba que cancelou 
o concurso. Ainda de acordo 
com o Instituto, a remunera-
ção pelo serviço seria feita 
com a taxa de inscrição, e 
com interrupção teria ficado 
com prejuízo.

Entenda o caso – Em no-
vembro de 2020, um con-
curso foi realizado para 
preencher 42 vagas na Câ-
mara Municipal. Entretanto, 
o TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) determinou que 
os cargos não poderiam ser 
assumidos naquela fase da 
pandemia.

Com foco na discussão 
de políticas públicas e ati-
vidades voltadas à fauna, 
flora e impactos de ações do 

Da Redação
Lorena

homem no planeta, Lorena 
realiza, a partir de hoje, a 
edição 2022 do Fórum Mu-
nicipal de Meio Ambiente. A 
participação é gratuita, e as 
inscrições seguem abertas 
no site da Prefeitura.

O evento, que tem como 

tema “Um olhar cuidado 
sobre a questão ambiental 
em Lorena”, deve abordar 
assuntos relacionados às 
mudanças climáticas após 
a ação desequilibrada do 
homem.

De acordo com a Prefeitu-

ra, o fórum tem como obje-
tivo a reflexão sobre o tema 
e o entendimento das conse-
quências nas mudanças do 
clima, “de modo a estimular 
ações equilibradas entre 
poder público e sociedade, 
para alcançar melhores re-
sultados em nosso município 
(trecho da divulgação)”.

Entre os participantes, 
palestrantes como a doutora 
em ciências pelo Instituto 
de Geodências da Unicamp, 
Danúbia Caprusso; o ar-
quiteto e urbanista doutor 
pela Fauusp, José Xaides de 
Sampaio; o representante da 
Sabesp, Walmir Medeiros e 
o doutor em meteorologia 

Lorena inicia debates com pautas ambientais, 
em primeiro Fórum Municipal, nesta quarta-feira
Além de informar, evento aberto ao público busca maior conscientização e responsabilidade

pelo Inpe (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais), 
Gilvan Sampaio. O evento 
aborda temas como a ve-
getação, clima urbano, mu-
danças climáticas, recursos 
hídricos e gestão econômica 
e sustentável de terras.

Os interessados em par-
ticipar podem se inscrever 
pelo site lorena.sp.gov.br ou 
acessar o link disponibiliza-
do na página da Prefeitura 
no Facebook.

O Fórum será realizado, 
no teatro São Joaquim, lo-
calizado à rua Dom Bosco, 
nº 284, no Centro, a partir 
das 8h30.

Descarte correto de recicláveis em um dos PEV’s de Lorena; cidade discute ações em prol ao meio ambiente

Foto: Reprodução PML
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE SÓRIA DE SOUZA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão
gerente de suporte, estado civil divorciado, de 51 anos de idade, nascido em
Guaratinguetá-SP, no dia 04 de janeiro de 1971, residente e domiciliado Rua João
Livramento, nº 319, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ITACYR DE SOUZA
PINTO e SONIA ANDRADE SÓRIA.
ADRIANA RODRIGUEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em São Bernardo do Campo-SP, no dia
16 de julho de 1971, residente e domiciliada Rua João Livramento, nº 319, Vila Rica,
Pindamonhangaba SP, filha de NELSON RODRIGUEIRO e EDELZITA MARIA SILVA
RODRIGUEIRO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ ANTONIO DE SOUZA CAETANO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de obras, estado civil divorciado, de 67 anos de idade, nascido em Cambará-PR, no
dia 04 de setembro de 1954, residente e domiciliado Rua Iracema Pereira Rezende,
nº 175, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de BENTO CAETANO e THEREZA DE
SOUZA CAETANO.
ISABEL APARECIDA DE PAULA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 60 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 25 de agosto de 1961, residente e domiciliada Rua Iracema Pereira Rezende,
nº 175, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO RODRIGUES e MARIA
BENEDICTA DE PAULA MONTEIRO RODRIGUES. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS FRANÇA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
abril de 1992, residente e domiciliado Rua João José San Martin, nº 91, Vila São Judas
Tadeu, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO JOSÉ BARBOSA e LAÍS APARECIDA
FRANÇA DA SILVA.
ANA CAROLINA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira química,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
março de 1994, residente e domiciliada Rua João José San Martin, nº 91, Vila São Judas
Tadeu, Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO CARLOS DE CAMARGO e ANA
CLAUDIA PIRES CAMARGO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADRIANO AFFONSO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado,
estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em Cunha-SP, no dia 26 de
fevereiro de 1970, residente e domiciliado Rua Nefitaly Rodrigues Tolentino, nº 294,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL AFFONSO DOS REIS e JULIA
MARIA DOS REIS.
MADALENA DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de março de 1977, residente e domiciliada Rua Nefitaly Rodrigues Tolentino, nº
294, Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de OSVALDO ALVES FERREIRA e
BENEDITA DA CONCEIÇÃO FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022.

EDITAL
Delegacia Seccional de Polícia de Guaratinguetá

EDITAL N.0 001/2022-C.CENTRAL
O Dr. Benedito Henrique Queiroz, Delegado Seccional de Polícia de 
Guaratinguetá (SP), no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc....
FAZ SABER a todos que pelo presente Edital tiverem conhecimento, que nos 
termos do Artigo 27, inciso III do Decreto n.0 44.448 de 24.11.1999, c.c. a 
Resolução SSP-46, de 21.12.1970, procederá Correições Ordinárias Periódicas 
referente ao primeiro semestre do corrente ano, nas Delegacias de Polícia, 
Cadeias Públicas e outros setores desta sub-região policial, ficando, para tanto, 
desde já convocadas as Autoridades Policiais e Funcionários a elas subordinados, 
bem como, o povo em geral, sendo facultado, durante os trabalhos de Correição, 
prestar ou pedir informações, apresentar queixas, reclamações ou sugestões 
sobre os serviços policiais e administrativos ou à conduta dos funcionários, 
observando-se a seguinte programação:

12.05.22- 13:00 horas- Del. Pol. de Cunha
17.05.22- 13:00 horas- Del. Pol. de Canas
18.05.22- 13:00 horas- Del. Pol. de Piquete
19.05.22- 13:00 horas- Del. Pol. de Roseira
24.05.22- 13:00 horas - Del. Pol. de Potim
25.05.22- 10:00 horas- Del. Pol. de Aparecida
26.05.22- 13:00 horas- Del. Pol. de Cachoeira Paulista
31.05.22-13:00 horas - 1° D.P. de Lorena
14.06.22- 13:00 horas - 2° D.P. de Lorena
15.06.22- 13:00 horas - D.D.M. de Lorena
21.06.22- 13:00 horas - 1° D.P./Setor de Identidade de Guaratinguetá
22.06.22- 13:00 horas - D.D.M. de Guaratinguetá
23.06.22- 13:00 horas - 2° D.P. de Guaratinguetá
28.06.22- 13:00 horas - 3° D.P. de Guaratinguetá
29.06.22- 13:00 horas - D.I.S.E. de Guaratinguetá
30.06.22- 13:00 horas - D.I.G. de Guaratinguetá
Guaratinguetá, 13 de abril de 2022

Benedito Henrique Queiroz
 Delegado Seccional

 EDITAL
1° DISTRITO POLICIAL DE LORENA/SP

EDITAL DE CORREIÇÃO – 01/2022- 1° SEMESTRE

Dr. Sergio Lucas Adler Guedes de Oliveira, Delegado de Polícia Titular do 
1° Distrito Polícia de Lorena/SP, no uso de suas atribuições legais, etc....
Faz saber a todos que pelo presente Edital tiverem conhecimento que, o 
Dr. Benedito Henrique Righi Queiroz, DD. Delegado Seccional de Polícia de 
Guaratinguetá/SP, procederá Correição Ordinária Periódica, referente ao primeiro 
semestre do corrente ano, às 13:00, no dia 31 de MAIO de 2022, na sede do 
1° Distrito Policial de Lorena, situado a rua: Sílvio Costa, 980, Industrial, nesta, 
ficando convocada a Autoridade Policial e Funcionários a ela subordinados, bem 
como, o povo em geral, sendo facultado, durante os trabalhos de Correição, 
prestar ou pedir informações, apresentar queixas, reclamações ou sugestões 
sobre os serviços policiais e administrativos ou a conduta dos funcionários.
Lorena, 23 de maio de 2022.
Sergio Lucas Adler Guedes de Oliveira

Delegado de Polícia
Titular do 1° DP de Lorena

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 63/22 - PROCESSO 164/22 SUP – 2773/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em emissão de AVCB com laudo CMAR
para a Praça Dr. Arnolfo de Azevedo.
CONTRATADA: LUCIANA DALPRA COELHO DE CASTRO ME –
CNPJ: 18.864.327/0001-77
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 38/2021 PROC. Nº480/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de computadores e material para videoconferência e apoio às 
aulas para atender a demanda exigida pelas unidades escolares no que tange o uso 
administrativo e também para seus devidos laboratórios de informática e desta Secretaria 
de Educação no que cabe a formação e aperfeiçoamento dos professores da Rede 
Municipal de Ensino.
Contratada: INFORMÁTICA DA FONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 
CNPJ: 35.101.847/0001-47
Vencedora dos lotes:01,02,03,04.
Valor total: R$ 2.419.925,33 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil novecentos vinte 
e cinco reais e trinta e três centavos).
Vigência: 03 (três) meses - DATA DA ASSINATURA: 31/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 26/21 – PP 03/21 – Processo Licit45/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº:
08.449.239/0001-55
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 26/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 45/2021, Pregão
Presencial nº 03/2021, firmado entre os contratantes em 27 de maio de 2021, nos termos
previstos em sua cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 06 (seis) meses, a partir de 27 de maio de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I,”a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na
Cláusula 2.1.7 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 14,66% (catorze
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), equivalente a R$ 150.420,42 (cento e
cinquenta mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos) ao valor global do
contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à prorrogação do Contrato, pelo período de 06 (seis) meses, é de R$ 1.176.420,42 (um
milhão, cento setenta e seis mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2022 – PROC. Nº 238/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Concorrência 
Publica, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de modernização do sistema de Iluminação 
Pública por tecnologia LED e implantação de postes inteligentes multiaplicativos e rede 
Wi-fi em diversas vias e praças no município, a realizar-se às 09h30min do dia 04 de Julho 
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 SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 012/2021
CONVITE Nº 01/2021
CONTRATO Nº 12/2021
TERMO ADITIVO Nº 01
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Murollo Comércio 
de Serviços Ltda. CNPJ nº 09.721.939/0001-10. Objeto: Contratação de 
cessão de uso de software e prestação de serviços de implantação, locação e 
manutenção de Sistema Integrado de Gestão de Saúde Pública. Aditamento: 
dilação de prazo de 12 (doze) meses na vigência do Contrato mencionado, 
conforme dispõe o subitem 5.1. da Cláusula Quinta do referido instrumento. Data 
da Assinatura: 19/05/2022. Vigência: De 21/05/2022 a 21/05/2023.
Silveiras, 31 de maio de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Pinda inova com Centro de 
Referência e Apoio à Vítima
Unidade passa a receber pessoas que sofreram com crimes violentos

Sede do recém-inaugurado Cravi, que passa a oferecer assistência a vítimas de crimes violentos em Pinda, a primeira na região a ter o serviço

Foto: Divulgação PMP

Com foco em minimizar 
os impactos causados pela 
violência, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba lançou, 
na segunda-feira (30), o Cra-
vi (Centro de Referência e 
Apoio à Vítimas). A cidade é 
a primeira na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) a 
receber uma unidade deste 
gênero.

A iniciativa ocorre em par-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ceria com o Governo do Es-
tado e busca ser referência 
para atividades e políticas 
públicas com foco em supe-
rar os ciclos de violência e 
promover o reconhecimento, 
cidadania e acesso aos di-
reitos de vítimas de crimes 
violentos.

“O objetivo do Cravi é dar 
apoio, atendimento social 
e psicológico às vítimas e 
familiares que passaram por 
situação de violência grave, 
consumada ou tentada, como 
casos de homicídio, femini-
cídio, latrocínio ou qualquer 

outra ação de natureza gra-
ve”, afirmou a secretária de 
Assistência Social, Ana Paula 
Miranda.

O atendimento será gratui-
to e contará com equipe inter-
disciplinar para acolhimento, 
informação, atendimento 
e orientação às vítimas de 
crimes violentos. Em todo o 
estado são 12 unidades para 
este tipo de serviço público.

O prefeito Isael Domingues 
(PL) enfatizou que o foco 
está em ofertar um trabalho 
digno e de acolhimento para 
pessoas que sofreram com 

a violência. “A secretaria da 
Assistência Social interme-
diou esta grande conquista 
para a cidade, que também 
tem apoio da secretaria de 
Segurança Pública e do Mi-
nistério Público. O Cravi vai 
contribuir ainda com órgãos 
e instituições do município”.

A unidade do Cravi, em 
Pindamonhangaba, centra-
lizará os atendimentos na 
rua Coronel José Antônio 
Salgado, no Centro. Outras 
informações sobre o serviço 
no site pindamonhangaba.
sp.gov.br.



1 DE JUNHO DE 20224

Auxílio aluguel para mulheres vítimas de 
violência é sancionado em Guaratinguetá
Projeto de Sannini reserva R$ 400 mensais para quem tem medida protetiva; proposta amplia benefício

Criado e aprovado na Câ-
mara, o auxílio aluguel para 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica foi sancionado 
em Guaratinguetá. A pro-
posta prevê reserva de dez 
auxílios, no valor de R$400 
mensais, para quem tem 
medida protetiva e tenha 
dificuldades financeiras. A 

Da Redação
Guaratinguetá

avaliação será feita pela 
secretaria Municipal de 
Assistência Social. O projeto 
concede o benefício por um 
ano, podendo ser renovado 
por mais um ano para a 
mesma vítima.

O projeto foi elaborado 
pelo vereador Pedro Sannini 
(PSC), ampliando uma ação 
já existente, o auxílio aluguel 
para famílias em situação 
de vulnerabilidade social. O 
vereador afirmou que enten-

de que a exclusividade para 
as mulheres ocorre em um 
momento importante. 

“Estamos há dois anos 
batalhando essa aprovação, 
mexendo no texto para não 
incorrer em ilegalidades e 
nos reunindo com as enti-
dades ligadas às mulheres e 
Prefeitura, para que essa lei 
fosse aprovada e sancionada. 
É mais uma ferramenta para 
darmos fim a um ciclo de 
violência que, em muitos ca-

sos, se perpetua por falta de 
possibilidades financeiras”, 
explicou.

De acordo com dados da 
Delegacia de Defesa da Mu-
lher, apenas entre janeiro 
e maio deste ano foram 
registrados 289 crimes co-
metidos contra mulheres 
em Guaratinguetá. São 95 
medidas protetivas apenas 
nos cinco primeiros meses 
de 2022. Todas as mulheres 
que obtiveram medida pro-

tetiva e tenham dificuldades 
financeiras podem tentar o 
auxílio aluguel municipal.

Para solicitar o benefício, 
a mulher vítima de violência 
doméstica, que por medida 
protetiva, precise sair de 
sua casa, necessita passar 
pelo Creas (Centro de Re-
ferência Especializado da 
Assistência Social), que fará 
todo o acompanhamento da 
vítima. Em todos os casos, a 
mulher precisa ter procura-

do a Delegacia da Mulher 
para registrar oficialmente 
a ocorrência.

A lei foi sancionada pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSC) 
em 13 de maio, e passou por 
avaliação da secretaria de 
Administração. O número de 
beneficiadas pode aumentar 
se a demanda de mulheres 
vítimas de violência e com 
medidas protetivas for muito 
superior à capacidade de 
atendimentos iniciais.

Foto: Reprodução Sesi

Com foco na rede pública 
municipal de ensino, o Sesi-SP 
lançou um programa gratuito 
às prefeituras para reforçar a 
aprendizagem dos alunos. A 
capacitação ao corpo docente 
deve concentrar as disciplinas 
de língua portuguesa e ma-
temática. Lorena e Cruzeiro 
estão entre as cidades que 

Rafaela Lourenço
RMVale

assinaram a parceria.
Após cerca de dois anos 

estudando a distância, sem 
o auxílio presencial dos pro-
fessores devido a pande-
mia da Covid-19, estudantes 
apresentam dificuldades ao 
absorverem os conteúdos 
dentro da sala de aula. Se-
gundo a diretora regional do 
Sesi, Roberta Borrego, 40% 
das crianças, entre seis e 
sete anos, não sabem ler nem 
escrever no Brasil.

Após detectar crianças tam-
bém não alfabetizadas na rede 
própria, o Sesi preparou uma 
capacitação para os professo-
res trabalharem as habilida-
des ainda não desenvolvidas 
e ofertaram aos municípios 
paulistas. Inicialmente, cem 
cidades serão atendidas. Cru-
zeiro está entre as mais recen-
tes a firmar a parceria. “Esse 
nosso programa é totalmente 
gratuito. A gente faz um con-
vênio de cooperação com o 

Sesi firma parceria com prefeituras para reduzir 
analfabetismo nas redes municipais da RMVale
Capacitação aos professores foca matemática e língua portuguesa; pandemia prejudicou ensino

município. Ele vai começar 
no segundo semestre, no mês 
de agosto”, explicou Roberta.

Lorena, Guaratingue-
tá, Taubaté, Tremembé e 
Caraguatatuba também já 
aderiram ao programa de 
alfabetização do primeiro ao 
quinto ano, e atividades para 
estudantes do sexto ao nono 
ano. Serão encontros presen-
ciais para municípios com até 
cem mil habitantes, e sistema 
a distância para os demais.

Além do certificado, serão 
realizados dois fóruns no 
segundo semestre para os 
professores tirarem dúvi-
das com especialistas. “Os 
estudantes do ensino médio, 
eles precisam crescer em 
conhecimento três vezes 
mais em português e 11 
vezes mais em matemática. 
Todos os municípios estão 
fazendo a lição de casa, e 
o Sesi vai entrar para aju-
dar em melhoria da língua 
portuguesa e matemática, 
em todo o Estado”, frisou a 
diretora regional.

A expectativa é de que o 
Sesi firme novas parcerias 
com prefeitos e prefeitas da 
região, na reunião que será 
realizada em São José dos 
Campos, no próximo dia 6, 
com a presença do governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB).Espaço para estudo na unidade do Sesi Lorena; sistema fecha parceria

Expandindo as ações tu-
rísticas, Pindamonhangaba 
se prepara para o Festival 
Gastronômico de Inverno. 
O evento será realizado nos 
bairros rurais, com pro-
gramação diversificada em 
diferentes estabelecimentos 
comerciais, a partir da próxi-
ma sexta-feira, dia 3.

Remodelado, o evento 
terá novo formato. Ao invés 
de um só local, neste ano, 
cada final de semana as 
atividades estarão em um 
ou mais restaurantes no Pi-
racuama e Ribeirão Grande. 
A programação conta com 
atrações musicais, feiras 
de artesanato do Fundo 
Social de Solidariedade e 
exposições. Segundo os or-
ganizadores, o foco gastro-
nômico terá pratos criados 
pelos próprios restaurantes 
e serão carro-chefe de cada 
estabelecimento.

“Esse formato de festival 

Bruna Silva
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tem como objetivo dar visibi-
lidade aos estabelecimentos, 
dando opções aos turistas e 
moradores de retornarem 
em outras ocasiões. Tendo 
em vista um cardápio diver-
sificado, indicamos que todos 
os estabelecimentos sejam 
visitados para que todos os 
pratos possam ser provados 
pelos visitantes, pois está 
difícil escolher o melhor”, 
justificou o secretário ad-
junto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores.

A ação é uma parceria 
da secretaria de Cultura de 
Pindamonhangaba com os 
restaurantes da região rural 
da cidade, apoiada pelo Fun-
do Social de Solidariedade, 
Departamento de Comuni-
cação e Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo).

O segundo Festival Gastro-
nômico de Inverno será reali-

zado entre os dias 3 de junho 
e 31 de julho. A programação 
completa pode ser conferida 
no site oficial da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Desde o último ano, a cida-
de passa por uma remodela-
gem do setor turístico com 
foco nos atrativos naturais, 
além do impulsionamento 
do Vale da Fé. Recentemen-
te, o Município anunciou a 
implantação de um Mirante 
Gastronômico, projeto de-
senvolvido pela secretaria 
de Planejamento que busca 
trazer um novo conceito de 
entretenimento com foco no 
desenvolvimento econômico, 
cultural e turístico. A previ-
são é que seja implantado 
entre uma das principais vias 
da cidade, a avenida Nossa 
do Bom Sucesso e o Distrito 
Industrial, próximo à rodovia 
Presidente Dutra.

Com foco no turismo, Pinda lança 
Festival Gastronômico de Inverno
Com nova programação, evento conta com atividades 
nos bairros Ribeirão Grande e Piracuama até 31 de julho


