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Lorena contrata mais de 
250 pelo Bolsa Trabalho
Proposta reserva R$ 540 mensais para contratados; cidade deve chegar 
a 470 contemplados e define locais para atuação do primeiro grupo

Uma das líderes regionais 
em crescimento mensal de 
empregos gerados, Lorena 
conquistou no último fim de 
semana um novo apoio do Go-
verno do Estado, que promete 
garantir a criação de mais 250 
postos de trabalho. A oferta 

de novas oportunidades foi 
possível graças a ampliação 
no município do programa 
estadual Bolsa Trabalho. 

A confirmação da extensão 
do Bolsa Trabalho em Lorena 
foi anunciada pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), na 

manhã da última sexta-feira 
(15), durante a cerimônia de 
contratação dos 220 morado-
res selecionados na primeira 
fase do programa. Realizado 
na quadra poliesportiva do 
CSU (Centro Social Urbano), 
o evento definiu em qual das 

secretarias municipais cada um 
dos admitidos atuará pelos pró-
ximos cinco meses. Com uma 
carga diária de trabalho de 
quatro horas, eles começarão 
a desempenhar suas funções 
até o fim da semana. 
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Com a retomada dos eventos, Guará recebe a 
quinta edição do Festival Estação Blues Rock 
Organizador, o radialista Beto Branco espera receber cerca de duas mil, no centro da cidade 

O empresário Beto Branco, ao lado de convidados, na última edição realizada do Festival Estação Blues Rock

Foto: Reprodução

Depois de dois anos impe-
dido de ser realizado devido 
às restrições impostadas 
pela pandemia da Covid-19, 
o tradicional Festival Esta-
ção Blues Rock volta agitar 
o Centro de Guaratinguetá. 
O evento reúne bandas da 
região e outros pontos do 
país, no próximo dia 23. 

Em sua quinta edição, o 
festival será realizado na 
praça Condessa de Frontin, 
a Praça da Estação, das 16h 
às 22h. De acordo com o 
organizador do evento, o 
empresário e radialista Beto 
Branco, cinco bandas (Crom, 
Rua 25, Recover, Old Stock, 
e JohnnyKing) se apresen-
tarão.  

Essa é a segunda vez que 

Marcelo Augusto dos Santos 
Guaratinguetá 

o festival não é realizado 
na semana dia 13 de julho, 
quando é comemorado o 
“Dia do Rock”. “A minha ex-
pectativa está sendo ótima, 
porque estava tudo parado e 
ocasionalmente vinha as co-
branças na internet; ‘quando 
vai ter o festival’? Eu não faço 
nada para aparecer, eu faço 
porque eu gosto do que eu 
faço e então está animadinho, 
viu?”, contou o radialista, 
criador também do programa 
Ressonância, homônimo das 
lojas em Guaratinguetá e Lo-
rena onde comercializa CDs, 
DVDs, vestuários e outros 
objetos para os amantes do 
rock e blues. 

Não será cobrada a entrada 
para quem quiser acompa-
nhar os shows. A expectativa 
é de que até duas mil pessoas 
participem do festival. 

Primeiros acordes – A 
proposta de reunir bandas 
na Praça da Estação veio após 
Beto Branco ver uma foto que 
mostrava uma apresentação 
de músicos de blues em New 
Orleans, Mississippi (Estados 
Unidos).  

“Era um grupo de músicos 
negros tocando em uma 
estação de trem, um palco 
montado na estação mesmo, 
e a moçada sentada no trilho 
do trem, todo mundo se di-
vertindo. Isso ai me chamou 
atenção. Aí escrevi na inter-
net ‘e se um dia o prefeito 
de Guará deixar eu fazer um 
festival na estação de graça, 
sem custo?’ A resposta foi 
positiva”, contou.

Região segue inflação nacional 
com leite R$ 3 mais caro no ano

Depois da alta de vários 
alimentos que compõem 
a cesta básica, chegou a 
vez do leite. Nas pratelei-
ras dos supermercados, os 
preços sobem desde janeiro. 
Segundo o Nupes (Núcleo 
de Pesquisas Econômico-
-Sociais) da Universidade 
de Taubaté, o leite subiu 
R$3,29 de janeiro a ju-
nho desse ano na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), o que corresponde a 
uma variação de 110% em 
relação a janeiro.

Foto: Francisco Assis

Evento realizado na praça Conselheiro Rodrigues Alves, no último domingo, que definiu a ordem dos desfiles das escolas de samba para o Carnaval de 2023 em Guaratinguetá

Foto: Fabioana Cugolo

Guará lança 
Carnaval e 
define ordem 
dos desfiles

A Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guaratin-
guetá) promoveu o sorteio da 
ordem do desfile das escolas de 
samba, com a participação das 
seis agremiações, que esperam 
para o retorno à Avenida do 
Samba. O evento aconteceu 
pela primeira vez em local 
público, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no Centro, 
e contou com a parceria das 
secretarias de Turismo e Cul-
tura, além da Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá). Foram três 
dias de festa, com praça de 
alimentação, shows musicais 
e apresentações das escolas 
de samba.
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Cruzeiro 
conclui reforma 
de terceira USF 
para zona rural

Avançando no plano de mo-
dernização da estrutura do 
setor da Saúde na zona rural 
de Cruzeiro, a Prefeitura entre-
gou no último fim de semana 
a reforma da USF (Unidade de 
Saúde da Família) do bairro 
Embaú Mirim. A previsão do 
Executivo é que outros apare-
lhos públicos de Saúde sejam 
reinaugurados até o fim deste 
mês em outros dois bairros 
rurais.
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Caraguá assina 
termo para 
obras de esgoto 
em três bairros

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.

Pág.  2

Pág.  2



20 DE JULHO DE 20222

Em dois meses, Cruzeiro conclui a 
reforma de terceira USF na zona rural
Outras duas unidades devem ser reinauguradas até o fim do mês; Prefeitura 
investe R$ 358 mil em melhorias para cinco prédios de atendimento da rede

Evento de entrega de estrutura para atendimento de saúde na zona rural; Cruzeiro mantém investimento

Avançando no plano de 
modernização da estrutura 
do setor da Saúde na zona 
rural de Cruzeiro, a Prefei-
tura entregou no último fim 
de semana a reforma da USF 
(Unidade de Saúde da Família) 
do bairro Embaú Mirim. A 
previsão do Executivo é que 
outros aparelhos públicos de 
Saúde sejam reinaugurados 
até o fim deste mês em outros 
dois bairros rurais.  

Realizada na manhã da 
sexta-feira (15), a cerimônia 
de reabertura da USF do 
Embaú Mirim contou com as 
presenças do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), do pre-
sidente da Câmara, Jorge Luiz 
dos Santos, o Jorge Currila 
(PL), da secretária de Saúde, 
Imaculada Magalhães, e de 
diversas outras autoridades 
municipais. 

Viabilizada através de um 
investimento municipal de 
R$43 mil, a reforma da uni-
dade consistiu na implan-
tação de novos sistemas 
elétrico e hidráulico, adequa-
ção de salas e consultórios, 
renovação de mobílias e de 
pintura interna e externa. Se-
gundo a secretaria de Saúde, 
o aparelho público reestru-
turado oferecerá os serviços 

Lucas Barbosa 
Cruzeiro  

de acompanhamento de 
gestantes, curativos, vacina-
ção, consultas médicas e de 
enfermagem, agendamento 
de procedimentos de maior 
complexidade, e distribuição 
de medicamentos, preserva-
tivos e contraceptivos.  

A entrega da reforma da 
USF do Embaú Mirim foi 
a terceira promovida pela 
Prefeitura em pouco mais de 
dois meses. Totalizando um 
investimento municipal de 
R$ 154 mil, foram moderni-
zadas as unidades dos bairros 
Várzea Alegre e Entre Rios, 

reinauguradas em 12 e 24 
de maio.  

Além de comemorar o avan-
ço na execução do plano de 
melhorias na infraestrutura 
do setor da Saúde na zona 
rural, o chefe do Executivo 
revelou os outros dois bairros 
que em breve terão suas USF's 
reabertas. “É uma grande 
felicidade poder entregar 
mais essa unidade totalmente 
reformada, que atenderá essa 
comunidade tão importante 
do Embaú Mirim. Vale lem-
brar que já fizemos a entrega 
dos postos da Várzea Alegre e 

do Entre Rios, e em breve rei-
nauguraremos os dos bairros 
Passa Vinte e Brejetuba. A po-
pulação da zona rural merece 
o nosso respeito, empenho e 
dedicação”.  

Enquanto a cerimônia de 
entrega da reforma da USF 
do Passa Vinte é prevista 
para a quinta-feira, dia 21, a 
expectativa municipal é que 
a do Brejetuba ocorra no 
próximo dia 28. O serviço de 
adequação e modernização 
dos dois prédios públicos con-
ta com um recurso municipal 
de R$160 mil.

Promoção válida até dia 31 de
maio de 2022

(12) 99148-2196

Lorena conquista mais 250 vagas em 
programa de auxílio aos desempregados
Cidade deve chegar a 470 contemplados pelo Bolsa Trabalho; Prefeitura define locais de atuação 

Atendimento para inscritos no Bolsa Trabalho; cidade é recordista na geração de empregos em 2022

Foto: Divulgação PML

Uma das líderes regionais 
em crescimento mensal de 
empregos gerados, Lorena 
conquistou no último fim de 
semana um novo apoio do Go-
verno do Estado, que promete 
garantir a criação de mais 250 
postos de trabalho. A oferta 
de novas oportunidades foi 
possível graças a ampliação 
no município do programa 
estadual Bolsa Trabalho. 

A confirmação da extensão 
do Bolsa Trabalho em Lorena 
foi anunciada pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), na 
manhã da sexta-feira (15), 
durante a cerimônia de con-
tratação dos 220 moradores 
selecionados na primeira 
fase do programa. Realizado 
na quadra poliesportiva do 
CSU (Centro Social Urbano), 
o evento definiu em qual das 
secretarias municipais cada 
um dos admitidos atuará 

Lucas Barbosa 
Lorena 

pelos próximos cinco meses. 
Com uma carga diária de 
trabalho de quatro horas, eles 
começarão a desempenhar 
suas funções até o fim desta 
semana. 

Encarregados de desempe-
nhar atividades como limpeza 
e pintura, os contemplados 
terão direito a um auxílio men-
sal de R$ 540 e a um curso de 
qualificação técnica, ministra-
do pela Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São Pau-
lo). Criado no fim do primeiro 
semestre do ano passado pelo 
então governador João Doria 
(PSDB), o Bolsa Trabalho tem 
como objetivo oferecer ocu-
pação, renda e capacitação 
profissional para mulheres e 
homens desempregados que 
não sejam beneficiários de 
seguro desemprego, e que 
possuem renda per capita 
familiar (por pessoa) de até 
meio salário-mínimo.  

Os moradores de Lorena 
interessados em participar 
da nova etapa de seleção do 

programa tiveram pouco 
tempo para se inscrever, já 
que o cadastro no site oficial 
do Governo do Estado esteve 
disponível apenas até o fim 
da terça-feira (19). Em nota 
oficial, a Prefeitura explicou 
que o prazo foi curto porque 

o Estado visa incluir o novo 
grupo ainda neste ano no 
Bolsa Trabalho.  De acordo 
com a secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação de 
Lorena, o aumento de vagas 
foi concedido pelo governador, 

Rodrigo Garcia (PSDB), após 
pedido de Ballerini.  

Somando 470 oportuni-
dades, o Bolsa Trabalho pro-
mete contribuir para que a 
cidade continue ocupando 
uma posição de destaque no 
ranking regional da geração 

de empregos. Segundo dados 
do Novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos), o município contabilizou 
de janeiro a maio 2.994 con-
tratações e 2.432 demissões, 
obtendo um saldo positivo de 
562 admissões. O número co-
loca a cidade como a quinta da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) com o melhor resulta-
do, ficando atrás de São José 
dos Campos (4.332), Jacareí 
(1.614), Taubaté (1.299) e 
Pindamonhangaba (731). 

O cenário fica ainda mais 
positivo para Lorena, ao 
considerar a variação média 
de novos postos de trabalho, 
maneira mais justa de me-
dir a geração de empregos, 
pois demonstra a evolução 
do total de contratados em 
relação ao mês anterior. 
Nesse modelo, o município 
registrou um crescimento 
mensal de 3,44%, que o colo-
ca ao lado de Jacareí, no topo 
do ranking regional. 

Foto: Divulgação PMC

Com foco em possibilitar 
mais qualidade de vida para 
os moradores do município, 
o prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), assi-
nou, na última quinta-feira 
(14), o termo de compro-
misso para a publicação do 
edital de concorrência das 
obras do Sistema de Esgota-
mento Sanitário. A ação deve 
beneficiar, diretamente, três 
bairros: Jaraguazinho, Mar-
tim de Sá e Golfinhos. 

A assinatura do documen-
to ocorreu ainda durante 
o evento de prestação de 
contas da Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo), em 
que foram apresentados os 
investimentos feitos pelo 
programa Onda Limpa.

 Além das obras de reparo 
da rede coletora de esgoto 
do bairro Poiares, e o pro-
jeto de educação ambiental 
Educa Caraguá, mais obras 
devem beneficiar a rede de 
abastecimento do município 
como no Massaguaçu, Porto 
Novo, Tabatinga e Capricór-
nio. Entre as atividades está 

Bruna Silva 
Caraguatatuba 

a ampliação da ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) do 
Indaiá. 

Aguilar Junior (MDB) res-
saltou que mais que entre-
gar saneamento, as medidas 
visam oferecer dignidade 
e qualidade de vida para a 
população. “Parabéns ao time 
Sabesp por toda dedicação 
e pelo tanto que entregam 
ao município. São projetos 
extremamente importantes, 
alinhados com as ações da 
Prefeitura de levar saneamen-
to básico para todos, como já 
levamos aos bairros Gaivotas, 
Perequê-Mirim, Jaraguazinho, 
Rio Marinas e vamos fazer 
muito mais”, enfatizou. 

Ainda durante o evento foi 
assinada a certificação de cin-
co professores capacitados no 
projeto-piloto Educa Sabesp, 
em conjunto com a Secretaria 
de Educação.

A iniciativa ocorre em duas 
etapas, a primeira em cola-
boração com profissionais 
da Companhia. Na segunda, 
os professores elaboram e 
apresentam planos de aula 
com a temática “Água e Sa-
neamento”. A proposta visa 
conscientiza a rede municipal 
de ensino acerca da preser-
vação e cuidado com a vida. 

Com mais de R$ 421 milhões, 
Aguilar Junior assina termo
de compromisso para obras
de esgoto em três bairros
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Em lançamento do Carnaval 2023, Guará 
define ordem do desfile das escolas de samba  
Evento na Praça marca o início do calendário da festa; seis escolas confirmam presença no retorno

Guaratinguetá deu o pri-
meiro passo para a realização 
do Carnaval 2023, no último 
domingo (17). A Oesg (Orga-
nização das Escolas de Samba 
de Guaratinguetá) promoveu 
o sorteio da ordem do desfile 
das escolas de samba, com a 
participação das seis agre-
miações, que esperam para o 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá 

retorno à Avenida do Samba. 
O evento aconteceu pela 

primeira vez em local pú-
blico, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no Centro, 
e contou com a parceria das 
secretarias de Turismo e Cul-
tura, além da Aceg (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá). Foram três 
dias de festa, com praça de 
alimentação, shows musicais 
e apresentações das escolas 
de samba. 

O evento marca a retomada 
do Carnaval presencial na ci-
dade. Em 2021, por conta da 
pandemia de Covid-19, a tradi-
cional festa não foi realizada. 
Neste ano, o desfile voltou, 
mas em formato adaptado, 
com redução do número de 
integrantes das escolas, sem 
presença de público e com 
transmissão on-line por meio 
da “CarnaLive”. O lançamento 
reuniu representantes da 
gestão municipal, como o 
secretário de Turismo, Mário 
Augusto Nunes, o Marinho, o 
subsecretário da pasta, João 
Pita Canettieri, o presidente 
da Oesg, Tiago Domingos, 
assim como a diretoria da 
organização e os presidentes 
das seis agremiações. 

Por meio de sorteio, a ordem 
dos desfiles para o Carnaval 
2023 ficou definida em com 
a Beira Rio da Nova Guará 
iniciando a noite, seguida da 
Mocidade Alegre do Pedre-

gulho. A terceira a desfilar 
é a Bonecos Cobiçados, com 
a Embaixada do Morro sen-
do a quarta. Acadêmicos do 
Campo do Galvão e a Unidos 
da Tamandaré fecham a noite 
com o quinto e o sexto desfile 
respectivamente. A exceção 
no processo de sorteio foi a 
escolha da primeira escola 
a desfilar. A Beira Rio é a 
primeira a entrar na avenida 
no ano que vem, por força de 
regulamento, já que a escola 
não realizou seu desfile no 
Carnaval 2020. Após o sor-
teio, os presidentes tiveram o 
tempo de trinta minutos para 
efetuarem possíveis trocas na 
ordem, mas todos concorda-
ram em manter a sequência 
definida.  

O subsecretário João Pita 
Canettieri destacou que o 
edital do Carnaval 2023 deve 
começar a ser discutido em 
breve. “Essa é uma determina-
ção do prefeito, nós fazemos 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 18/2022 - PROC. No 263/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção (EPI) para funcionários da Secretaria de
Serviços Municipais, Secretaria de Saúde e da Secretaria de Trânsito e Transportes pelo
período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e no
termo de referência. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME - CNPJ: 
26.844.478/0001- 91 -VENCEDORA DOS LOTES:01,02,03,09-VALOR TOTAL: R$ 86.947,51 
(oitenta e seis mil novecentos quarenta e sete reais cinquenta e um centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 12/2022 - PROC. No 209/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves,
pesados e motos, incluindo serviços de guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento,
cambagem e tapeçaria, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e
no termo de referência.  CONTRATADA: SILVIO AUGUSTO PINTO DOS 
SANTOS35539091884 - CNPJ: 13.087.181/0001-87 -VENCEDORA DO LOTE:06-VALOR 
TOTAL: R$ 162.225,00(cento sessenta e dois mil duzentos vinte e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 18/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 14/2022 - PROC. No 214/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para a aquisição de fraldas geriátricas para a Secretaria
Municipal de Saúde pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade. 
CONTRATADA: PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI – CNPJ:16.622.225/0001-
10 – VENCEDORA DO ITEM: 01,07 – VALOR TOTAL: R$ 61.100,00(sessenta e um mil e 
cem reais) - DATA DE ASSINATURA: 19/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PP No 15/2022 - PROC. No 241/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de segurança não armada, controlador de acesso e
bombeiro civil para realização de eventos pela Secretaria de Cultura, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no contrato e no termo de referência.
CONTRATADA: CELER SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - CNPJ: 31.931.303/0001-51
VENCEDORA DO LOTE:02-VALOR TOTAL: R$ 145.000,00(cento quarenta e cinco mil
reais). DATA DE ASSINATURA: 19/07/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

No 01 - Contrato 69/2021 – PP 34/21 – Proc.Licitatório 383/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CLINICA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 07.542.909/0001-10
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo ao
Contrato no 69/2021, decorrente do Processo Licitatório no 383/2021, Pregão Presencial no
34/2021, firmado entre os contratantes em 26/11/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula
4.6. do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 0,91% (noventa e um
centésimos por cento), equivalentes a R$ 7.475,00 (sete mil, quatrocentos setenta e cinco
reais) ao valor global do contrato atualizado, destinados a alteração quantitativa, para o
acréscimo de 20 (vinte) unidades do item no 01 (colangioressonância).
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas
relativas à alteração do Contrato é de R$ 7.475,00 (sete mil, quatrocentos setenta e cinco
reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 832.633,60 (oitocentos
trinta e dois mil seiscentos trinta e três reais e sessenta centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

No 03 - Contrato 134/19 – Processo 5611/19GPRO
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
LOCADOR: JOÃO VICENTE JANUZZELLI RODRIGUES- CPF: 062.459.128-06
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato no 134/2019, decorrente do Processo no 5611/2019-GPRO, referente
a locação do imóvel situado na Rua Antônio Haddad, no 764, Santo Antônio, Lorena/SP,
CEP: 12608-675, onde encontra-se instalada a Estratégia de Saúde da Família – ESF Santo
Antônio, firmado em 18 de julho de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 18 de julho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do aluguel, conforme o Índice
contratual, IGPM/FGV do mês de maio, no percentual de 10,72% (dez inteiros e setenta e
dois centésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 1.662,84 (um mil seiscentos
sessenta e dois reais oitenta e quatro centavos) ao valor anual do contrato, observado o
interregno de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do último Termo
Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 17.174,28 (dezessete
mil, cento setenta e quatro reais vinte e oito centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) parcelas
mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.431,19 (um mil, quatrocentos trinta e um reais e
dezenove centavos), cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

No 11 - Contrato 78/2018 – CP 02/2018 – Proc. Licitatório 155/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato no 78/2018, decorrente do Processo Licitatório no 155/2018, 
Concorrência Pública no 02/2018, firmado em 29 de junho de 2018, nos termos previstos 
em sua Cláusula 9.1.CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada 
a vigência contratual por até mais 06 (seis) meses, a partir de 30 de junho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 1.2 
do contrato original, fica suprimidos o quantitativo de 30.000 no item no 15, equivalente 
a, aproximadamente, 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento), R$ 20.508,00 (vinte 
mil quinhentos e oito reais), do valor do contrato. PARÁGRAFO ÚNICO: Retifica-se o erro 
material nas cláusulas 1a e 2a do Termo Aditivo no 10, assinado em 30/06/22, a fim de 
que onde se lê “25% (vinte e cinco por cento)” passe a constar “2% (dois por cento)”.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 06 (seis) meses, é R$ 3.365.176,66 (três 
milhões, trezentos sessenta e cinco mil, cento setenta e seis reais. 
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- PP No 11/2022 - PROC. No205/2022

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 a contratação
de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para execução de serviços de
reparo e manutenção corretiva de instalações prediais de Unidades de Saúde pelo período
de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a
contratação das empresas vencedoras: Empresa: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA- 
CNPJ:11.091.314/0001-63 - Vencedora do item: 02 - Valor Total: R$ 1.021.283,58 (um 
milhão, vinte e um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Empresa:  AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - 
CNPJ:23.481.429/0001-43 - Vencedora dos itens: 01,03 e 04 - Valor Total: R$
2.469.312,99(dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e doze reais e
noventa e nove centavos). DATA DA ASSINATURA: 13/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP No 17/2022 - PROC. No289/2022

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 a aquisição de
mudas nativas de espécies diversas para o município de Lorena/SP, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras:
Empresa: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA EPP - CNPJ:05.538.322/0001-
02 Vencedora do item: 01 - Valor Total: R$ 252.220,50 (duzentos e cinquenta e dois mil,
duzentos e vinte reais e cinquenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2022

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE ABERTURA DE ENVELOPE 02

CHAMADA PÚBLICA No 01/2022 – PROC. No 267/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a NOTA DE ABERTURA DO ENVELOPE 02 da 
CHAMADA PUBLICA, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae. A sessão pública para a abertura do envelope no 02 será às 
09h30min do dia 22 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 LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
no 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 331/2022-SUP; 
4820/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal. CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE 
LTDA EPP - CNPJ/MF No: 07.185.057/0001-51
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
no 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 338/2022-SUP; 
5692/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal. CONTRATADA: HOSPITAL MATERNIDADE FREI 
GALVÃO - CNPJ/MF No: 51.612.828/0001-31
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO No 28/2022 - PROCESSO 339/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios para as refeições dos servidores da Secretaria de 
Serviços Municipais, de gêneros alimentícios para os eventos realizados pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, e de filtro de papel e coador de café para diversas 
Secretarias, que do dia 20 de julho de 2022 a 17 de agosto 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 17 de agosto de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 066/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 05/08/2022
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M ABERTURA DOS ENVELOPES 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 05/08/2022 AS 09H RETIRADA DO EDITAL 
COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, 
NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 20/07/2022 OU ATRAVÉS DO
SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR. LAVRINHAS, 19/07/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA – PREFEITO

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
 

 

 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 

Nº 003/2022 
Antonio Carlos Mineiro, Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exagerado pela Comissão de Licitações nomeada 
através Portaria nº 064/2022, resolve: 

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

Processo Licitatório: nº 075/2022 

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2022 

Data de Adjudicação e Homologação: 19/07/2022 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO 
CDHU EM CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, 
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO 
EDITAL. 
FORNECEDOR: CARLOS PEREIRA ARAUJO LTDA – CNPJ 21.564.305/0001-04, com menor valor global 

apresentado na ordem de R$ 1.030.106,90 (um milhão trinta mil cento e seis reais e noventa 
centavos); 

Cachoeira Paulista, 19 de julho de 2022 

 
ANTONIO CARLOS MINEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 025/2022 - Edital nº 063/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 098/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE 
GLICEMIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 02 de agosto de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - 
SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 

 

o edital de convocação e apre-
sentamos às escolas. Acredito 
que neste ano, como vamos 
voltar ao presencial, acredito 
que os repasses vão voltar ao 
patamar de 2020, que, assim, 
pode dar uma maior garantia 
para as escolas fazerem um 
bom desfile”, explicou. 

Canettieri ressaltou ainda 
que aguarda pelas tratativas 
para a escolha do local dos 
desfiles. Uma das opções é a 
tradicional avenida Presidente 
Vargas, na Vila Paraíba, mas 
a gestão do município deve 
estudar a possibilidade de 
outro espaço. 

Durante o evento, o presi-
dente da Oesg ressaltou a que-
bra de paradigmas neste ano, 
com a realização de eventos 
carnavalescos no período do 
inverno e com a realização do 
sorteio em praça pública pela 

primeira vez, já que em anos 
anteriores era realizado em 
quadras de escolas de samba. 
“Nós sabemos que o Carnaval 
é muito ligado com as promo-
ções de outubro em diante, 
com o período do verão, mas 
marcamos um evento no in-
verno, e recebemos um grande 
público, com as torcidas das 
escolas. Nós, a Oesg e o poder 
público temos certeza que 
conseguimos atingir nossos 
objetivos”, salientou. 

Ainda no evento, Domingos 
destacou o sucesso do sorteio 
em novo local e adiantou que 
esse pode ser um modelo a 
ser seguido nos próximos 
carnavais.  

O desfile das escolas de 
samba de Guaratinguetá será 
realizado, como de costume, 
na terça-feira de Carnaval, dia 
21 de fevereiro de 2023.

Evento na praça Conselheiro Rodrigues Alves, no último domingo, que definiu a ordem dos desfiles para o Carnaval de 2023 em Guaratinguetá

Foto: Fabioana Cugolo
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O leite é um alimento fonte 
de cálcio, fósforo, magnésio e 
proteínas que são essenciais 
para o crescimento e o de-
senvolvimento saudável dos 
ossos. O consumo adequado 
destas substâncias desde a in-
fância e na vida adulta pode 
ajudar a tornar os ossos mais 
fortes e protegê-los contra 
doenças como a osteoporose.  

Mas, segundo a nutricio-
nista Andrezza Cristina Mar-

Andréa Moroni 
RMVale

condes Martins, embora o 
leite de origem animal seja 
considerado um alimento 
básico na dieta de muitas 
pessoas, seu consumo está 
diminuindo cada vez mais. 
“Hoje em dia, há no mercado 
ótimas opções para substi-
tutos do leite que também 
podem ser consumidos como 
bebida, adicionados a café ou 
chá e utilizados com cereais, 
por exemplo leite de soja, de 
arroz, de amêndoas, leite de 
coco”, explicou. 

O leite também pode ser 
substituído por outros ali-

mentos que contêm os mes-
mos nutrientes. “Verduras 
e legumes verdes escuras 
como brócolis, couve, espi-
nafre, orapronobis, rúcula, 
agrião, oleaginosas como as 
castanhas, amêndoas, nozes, 
grãos como feijão, ervilha, 
lentilha, feijão branco, soja, 
sementes girassol, semente 
de abobora, gergelim. Desde 
que se consuma adequada-
mente as porções desses ali-
mentos, podemos substituir o 
consumo do leite de vaca sem 
trazer danos a nossa saúde”, 
acrescentou Andrezza. 

Com a alta do preço do 
leite, alguns supermercados 
já estão oferecendo a seus 
clientes o soro do leite, que 
apresenta um preço menor. O 
soro do leite é, basicamente, 
a parte líquida do leite que 
se separa da caseína, um tipo 
de proteína encontrada no 
alimento. Durante esse pro-
cesso de “separação”, o soro 
reúne nutrientes importantes 
como o cálcio, fósforo, potás-
sio, carboidratos, selênio e 
vitamina B12 e zinco.  

Andrezza explicou que o 
soro do leite é riquíssimo 
em diversos nutrientes, se 
tornando um aliado da nossa 
saúde em diversos aspectos. 
“Além dos benefícios para 
os ossos e prevenir doenças 
desse órgão, o soro do leite 
também ajuda na formação 
de tecidos como unha, ca-
belos pele e até mesmo dos 
músculos, para crescerem 
fortes e saudáveis”. 

O sódio e o potássio tam-
bém ganham destaque nos 
benefícios ao nosso organis-
mo. Em conjunto, eles ajudam 
a manter o equilíbrio que 
afeta a transmissão nervosa 
e regulariza as contrações 
musculares. Ideal para quem 
pratica exercícios. 

Mais um benefício desse 
alimento: ele é ideal para 
quem quer perder peso, 
já que seu consumo traz 
uma sensação de saciedade 
prolongada. No entanto, a 
nutricionista alerta: “Mesmo 
com tantos benefícios, é pre-
ciso ter cautela no consumo 
dosagem. Nada consumido 
em exagero pode fazer bem 
à saúde, por isso, consuma 
com moderação”. 

Nutricionista destaca importância do leite,
mas lembra alimentos que podem substituí-lo 

RMVale segue tendência nacional e vê 
leite R$ 3 mais caro em cinco meses
Produtor culpa queda na produção e alta de custos; variação com produto chega a 110% em relação a janeiro

Depois da alta de vários 
alimentos que compõem a 
cesta básica, chegou a vez 
do leite. Nas prateleiras dos 
supermercados, os preços 
sobem desde janeiro. Segun-
do o Nupes (Núcleo de Pes-
quisas Econômico-Sociais) da 
Universidade de Taubaté, o 
leite subiu R$ 3,29 de janei-
ro a junho desse ano na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), o que corresponde a 
uma variação de 110% em 
relação a janeiro. 

Para o vice-presidente do 
Sindicato Rural de Lorena e 
Piquete, João Paulo Nunes, a 
alta nos preços pode ser ex-
plicada pela lei de mercado. 
“É a lei da oferta e da procu-
ra, a oferta do produto caiu 
muito. Na verdade, a produ-
ção no primeiro trimestre 
caiu mais de 10% devido à 
baixa rentabilidade. Muita 
gente saiu da atividade, 
migrou para outra, porque 
a ordenha não estava mais 
compensando e com isso 
caiu a oferta do produto”, 
analisou. 

Nunes explicou que essa 
queda na produção de leite 
não é só no Brasil, lem-
brando que a produção no 
mundo inteiro caiu devido 
à alta nos custos dos in-
sumos, do milho, da soja, 
medicamentos e também do 
óleo diesel, “o que tornou 
inviável muitos sistemas de 
produção”. 

Segundo o sindicalista, 
a tendência agora é que o 
preço do leite se estabilize, 
já que não há ainda previsão 
de queda nos preços.  

O produtor lorenense 
enfatizou que a produção é 
cíclica e passou, nos últimos 
dois anos, por um período 
bastante crítico. Ele contou 
que no primeiro semestre, 
grande parte das fazendas 
leiteiras vem fechando no 
vermelho e agora, com essa 

Andréa Moroni 
RMVale 

recuperação nos preços, o 
produtor começa a tomar 
fôlego para poder bancar o 
prejuízo que teve nos meses 
anteriores. 

Para Nunes, o grande 
beneficiado pelo aumento 
do preço no leite foi o va-
rejo. “As grandes redes de 
supermercados aumentam 
as margens de preço, sobem 
o preço nas gôndolas, mas 
não repassam para o pro-
dutor. Na verdade, os mais 
prejudicados são o produtor 
e o consumidor final”. 

Cesta Básica – Após um 
recuo dos preços em maio de 
0,72%, a cesta básica voltou 
a subir em junho atingindo 
+ 2,05% no Vale do Paraíba. 
O aumento dos preços foi 
resultado de baixa oferta de 
produtos que estão no perí-
odo de entressafra, assim 
como aumento dos custos 
de produção influenciado 
por insumos e transportes 
que ficaram mais caros. Os 
dados são do Nupes da Uni-
versidade de Taubaté. 

O preço da cesta bási-
ca em junho mais do que 
anulou a baixa dos preços 
verificada em maio. O valor 

em junho foi de R$ 2.609,77 
sendo, portanto, maior que 
no mês de maio que foi de 
R$2.557,25. 

Na comparação dos pre-
ços médios de maio com 
os do mês de junho, dos 32 
produtos de alimentação 
pesquisados, 22 apresenta-
ram aumentos, 10 reduções. 
Dos 5 produtos de higiene 
pessoal 3 apresentaram 
aumento e 2 reduções. Dos 
7 produtos de limpeza do-
méstica 4 apresentaram alta 
e 3 apresentou baixa.  

Verifica-se que a maioria 
dos produtos apresentaram 
alta nos preços no mês de 
junho, sendo que aqueles 
que apresentaram queda, 
tiveram percentual menor, 
o que contribuiu para o 
aumento no preço médio da 
cesta. Exemplo, produto com 
maior alta: Leite de Caixa + 
15,23%, Feijão Carioquinha 
+ 10,79% e Queijo Mussarela 
+ 8,16% e Farinha de Trigo + 
7,33%. Os produtos que tive-
ram queda nos preços foram: 
a cenoura, variação nega-
tiva em – 17,62%; Tomate 
– 15,32% Batata – 7,08% e 
a Bisteca de Porco – 5,35%. Preços nas prateleiras de supermercados têm assustado consumidores da região; leite subiu R$ 3  no ano

Soro vendido em supermercados surpreendeu consumidores

Foto: Francisco Assis

FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

Foto: Francisco Assis


