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Silveiras decide não realizar edição 
2022 Festa do Tropeiro e Rodeio Fest
Crise econômica e novas contaminações por Covid-19 motivam medida; mesmo considerados chaves no 
cronograma do turismo da cidade, eventos voltaram a ser afetados por dívidas deixadas pelo antecessor

A Prefeitura de Silveiras 
anunciou, na última sexta-feira 
(15), que não promoverá neste 
ano os tradicionais eventos 
Festa do Tropeiro e Rodeio 
Fest. Além de garantir o equilí-
brio financeiro das contas mu-
nicipais, o Executivo justificou 
que a medida busca evitar que 
a cidade registre um aumento 
de casos de Covid-19. 

Em um vídeo publicado em 
seu perfil oficial no Facebook, 
o prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) ressaltou que a decisão 
em não realizar as festividades, 
tradicionalmente realizadas 
entre a penúltima e a última 
semana de agosto, levou em 
conta os atuais cenários eco-
nômico e epidemiológico do 
município.

Segundo o chefe do Execu-
tivo, os eventos, que historica-
mente atraem moradores de 
outras cidades, representariam 
um risco para a população 
devido as aglomerações que 
seriam criadas, propiciando o 
avanço do contágio pelo novo 
coronavírus. “Sabemos da im-
portância desses eventos, que 
incentivam o turismo e valo-
rizam a cultura do município. 
Desde o início de nossa gestão 

Lucas Barbosa 
Silveiras

houve uma preocupação em 
resgatar o verdadeiro signi-
ficado da Festa do Tropeiro. 
Nos últimos dois anos fomos 
afetados pela Covid-19 e ainda 
estamos enfrentando a doença, 
que mantém um alto nível de 
transmissão. Recentemente 
realizamos uma pesquisa 
com a população, e a maioria 
foi contrária à realização dos 
eventos”, explicou Carvalho.

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica de 
Silveiras, a cidade contabiliza, 
do início da pandemia até o 
momento, 1.323 moradores 
contaminados pela Covid-19, 
sendo 21 mortos e 1.180 recu-
perados. Atualmente, o muni-
cípio tem quarenta moradores 
infectados, entre eles 39 estão 
em isolamento domiciliar e um 
internado.

Em relação aos motivos 
econômicos que contribuíram 
para a decisão de não promo-
ver as festas, Carvalho explicou 
que a Justiça recentemente 
determinou que a Prefeitura 
pague uma dívida de R$ 4 
milhões em precatórios tra-
balhistas, deixada pela antiga 
gestão municipal.

O prefeito revelou que, até 
o momento, seu governo con-
seguiu desembolsar R$ 1,5 
milhão, sendo que os R$ 2,5 
milhões restantes deverão ser 

Comemorações na edição 2019 da Festa dos Tropeiros, a última realizada em Silveiras; 2022 fica sem eventos 
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quitados até o fim deste ano, e 
apontou ainda outros fatores 
que justificam a necessidade 
de poupar os recursos que 
seriam empregados na realiza-

ção das festividades. “A partir 
de agosto reajustaremos em 
135% o valor do vale alimenta-
ção dos servidores municipais, 
que passará de R$ 170 para 

R$ 400. Assim, ao invés de 
R$720 mil, serão injetados 
mais de R$ 1,6 milhão na eco-
nomia do município.  Sabemos 
da relevância dessas festas 

populares, mas no momento 
decidimos avançar em outras 
questões por respeito ao di-
nheiro público e pela saúde 
da população”.

Depois de mortes violentas, Isael Domingues articula 
reforço na segurança com comando da PM em Pinda
Somente no último fim de semana foram dois homicídios; cidade está no ranking das cidades mais violentas da RMVale

Em uma tentativa de re-
forçar a segurança pública 
e inibir novos homicídios, o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
tem articulado ações com o 
comando da Polícia Militar 
para reduzir o índice de mor-
tes violentas.

O diálogo aconteceu na 
última semana, durante a 
visita do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) à RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

O chefe do Executivo mu-
nicipal conversou com o 
coronel da PM, Ricardo Ivo 
Gobbo, atual comandante 
do 5º Batalhão de Polícia 
Militar, e com major PM Risi, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

coordenador operacional da 
unidade.

Somente no último fim de 
semana, dois homens foram 
mortos na cidade. Um, vítima 
de facadas no bairro das Cam-
pinas, e outro encontrado as-
sassinado na estrada Pinhão 
do Borba. Ainda no último 
mês, uma jovem de 19 anos 
foi morta a tiros ao deixar a 
unidade que estudava próxi-
mo ao Centro da cidade.

Conforme levantamento, 
ainda nos primeiros cinco 
meses de 2022, foram regis-
trados 17 homicídios, apenas 
em Pindamonhangaba. A 
situação se torna ainda mais 
alarmante ao observar dados 
da RMVale. Os municípios de 
Cruzeiro e Lorena tiveram 
salto de 46 e 220%, de acordo 
com dados da PM.

“Conversamos com nossas 

autoridades da Polícia Militar 
sobre os investimentos que 
a Prefeitura vem realizando 
em tecnologia e nas ações 
da nossa GCM para colaborar 
com o Estado. O comandante 
Gobbo mostrou os resultados 
obtidos com forte redução 
em furtos e roubos, porém, 
os números de homicídio 
trazem uma preocupação, e 
queremos, em conjunto com 
a PM e a Civil, somar esforços 
para reduzir esse indicativo”, 
garantiu Isael.

Para o prefeito, a maior 
parte dos casos de mortes 
violentas estão ligadas a 
ocorrências relacionadas ao 
tráfico de drogas, e seguem 
em monitoramento das auto-
ridades policiais. A boa notícia 
para o município é a promes-
sa de que, em breve, o efetivo 
policial deve ser expandido.Operação da Polícia Militar e Guarda Civil em Pinda; Prefeito Isael busca ações junto à PM para inibir criminosos

Foto: Bruna Silva
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BRASIL: ESTADO 
EMERGENCIAL

Nesta semana, o presidente reali-
zou no Palácio da Alvorada, um 
encontro com dezenas de chefes de 
missões diplomáticas em Brasília 
para repetir teses conspiratórias 
sobre a urna eletrônica.
Desacreditou o sistema eleitoral, te-
ceu críticas a ministros do Supremo 
Tribunal Federal, ex-presidentes e 
futuro, fez novas ameaças golpistas 
numa manifestação imprópria de 
um mandatário eleito pela socie-
dade.
Um ato não adequado de alguém 
que se diz um patriota que expõe 
perante representantes diplomáticos 
dúvidas de um sistema eleitoral 
criado pelos brasileiros.
Aliás, reafirma uma característica 
estranha e marcante que o brasilei-
ro tem de falar mal do seu país!
A lembrança do regime militar e da 
frase: “Ame-o ou Deixe-o”!
Outro aspecto interessante de suas 
atitudes: a semelhança aos extre-
mismos do ex-presidente Trump.
A tática “trumpista “desviar fo-
cos, criar cortinas de fumaça, para 
esconder assuntos mais relevantes 
para a sociedade e talvez justificar 

uma eminente derrota nas urnas.
A tese que o resultado foi fraudado 
e incitar o grupo de apoio a uma 
invasão no STF ou no Congresso 
Nacional, a exemplo dos segui-
dores de Trump, no episódio de 
Washington.
O presidente não convenceu os 
diplomatas estrangeiros diante da 
experiência política destes repre-
sentantes.
Além de desprestigiar o seu país, 
suas instituições, e desrespeitar 
a vontade política e democrática 
de seus opositores, mostrou a sua 
fragilidade como estadista.
O auxílio emergencial (até dezem-
bro de 22) aprovado pelo Congresso 
Nacional, uma conotação impressio-
nante eleitoral, contrariando o teto 
de gastos, o afogadilho da aprova-
ção de uma emenda constitucional, 
a quebra do princípio constitucional 
da anualidade (art.150), mais a apro-
vação leviana de que vivemos em 
um estado de emergência.
A aprovação do estado de emergên-
cia manobra para fugir da legisla-
ção eleitoral!
A grande emergência está em nossa 
economia.
Nos últimos 41 anos, entre 1980 e 
2021, crescemos, em média, 0,7% 
ao ano.
O país perdeu a receita de cresci-
mento em 1980.

De 1950 a 1980 o Brasil foi o país 
que mais cresceu no mundo.
Éramos a China da época!
Apesar de termos tido um cresci-
mento chinês, deixamos um passivo 
social péssimo, principalmente, na 
educação, aproximadamente sete 
de cada dez crianças, na faixa de 7 
a 14 anos, estavam fora da escola 
e uma taxa de analfabetismo da 
população com mais de 15 anos era 
de 25%.
1980 a década perdida!
Quais as causas que impossibilita-
ram o país de reencontrar a rota do 
crescimento?
Um interno e outro externo.
Internamente, a promulgação da 
Constituição trouxe para o foco das 
políticas públicas o tema investi-
mento na área social, com a uni-
versalização do ensino, da saúde e 
uma rede de proteção social muito 
abrangente para um país de renda 
média.
Um aumento na carga tributária que 
passou de 1970 para 2000, de 25% 
do PIB para 34% para atender as 
demandas constitucionais.
Carga tributária maior e investi-
mento em infraestrutura menor 
inibem o crescimento.
Externamente, a alteração na forma 

de organizar a produção com o 
crescimento do comércio de bens.
A produção dos bens foi distribuída 
em diversas etapas e cada etapa 
produzida em um país específico.
Com esta modificação no processo 
produtivo uma queda acentuada do 
valor líquido exportado e os insu-
mos importados ficaram mais caros.
O mundo se globalizou e não con-
seguimos acompanhar este movi-
mento!
A situação econômica do país, em 
estado emergencial, ficou mais po-
bre justamente no governo atual e a 
causa não foi o Covid e a Guerra da 
Ucrânia.
O presidente herdou uma econo-
mia marcada pela recessão dos 
governos de Dilma Rousseff e 
Michel Temer e contribuiu para a 
sua fragilização com a redução dos 
investimentos públicos, travou o 
Bolsa Família produzindo uma fila 
enorme de beneficiários.
A renda média dos brasileiros- 
antes da pandemia- vem caindo 
substancialmente até os dias atuais, 
gerando classes como: desempre-
gados, desalentados, invisíveis (não 
possuem certidão de nascimento), 
aumento da linha da miséria, gera-
ção nem-nem (nem estuda e nem 
trabalha) acentuando o empobreci-
mento da sociedade.
Um país em estado emergencial!

   O mundo se globalizou e não 
conseguimos acompanhar este 

movimento!

“O rei reina, 
mas não governa”

 Adolphe Thiers

Extra,extra - Câmara sela a paz com Prefeitura

Um dos assuntos mais polêmicos da sessão de Câmara de Lorena, na  segunda 
feira, foi o projeto do Executivo pedindo remanejamento de verbas e créditos 
suplementares, valores que juntos somam cerca de R$ 25 milhões, incluindo o 
recurso de R$ 3 milhões destinado à Santa Casa. Após idas e vindas, com indícios 
de litígio, tudo parecia perdido, até que a 'brigada contra incêndio' entrou em 
ação e o prefeito Sylvio Ballerini e o presidente do Legislativo Fábio Longuinho 
apertaram as mãos e, até segunda, tudo estará aprovado...

Clínica-Escola da Unifatea 
leva atendimento gratuito 
para população da região
Roseira deve ser a sétima cidade a receber apoio do projeto

A graduação na área da saúde 
na Unifatea oferece os cursos de 
enfermagem, farmácia, estética e 
cosmética. E um dos projetos de-
senvolvidos pelo setor, inserido no 
Centro Tecnológico da instituição, 
é a Clínica-Escola, que já atendeu 
na região mais de trinta mil pesso-
as na área de estomoterapia. 

“A nossa enfermagem tem três 
especialistas na área de esto-
moterapia (área que trata da 
atuação nas áreas de estomias, 
feridas agudas e crônicas, fístulas 
e incontinência anal e urinária). 
Eles apresentaram um estudo que 
diminui o tempo de cura da ferida”, 
explicou a Irmã Zenilde Aparecida 
Fontes, vice-reitora da Unifatea.

A Unifatea fazia o atendimento 
à população através do seu pro-
jeto Espaço Saúde, que agora se 
transformou na Clínica-Escola, que 
está sendo repaginada com a ajuda 
de empresas como o Valgrup e 
Coimbra. “Esse grupo quis assumir 

Andréa Moroni
Lorena
  

Atendimento realizado pelo projeto com participação de alunos do Unifatea, que deve ampliar sistema para cidades da região
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a clínica porque com a pandemia 
ficamos com a demanda reprimida 
de atendimento à população. Nós 
fazíamos três mil atendimentos por 
mês de forma gratuita. Então, os 
empresários abraçaram esse projeto 
e foi dado início a construção dessa 
clínica”.

Toda construção da clínica foi fei-
ta usando conceitos de automação 
e sustentabilidade. “Por exemplo, 
estamos pesquisando se é possível 
reutilizar a água do vaso sanitário 
da clínica, com o suporte da Sabesp; 
o reaproveitamento da água de 
chuva e tijolos ecológicos feitos 
pelos nossos alunos de mestrado”, 
contou a religiosa.

Na sua grande maioria, os atendi-
mentos são para idosos. Os pacien-
tes chegam de diversos municípios 
da região como Lorena, Queluz, 
Guaratinguetá, Silveiras, Canas, 
Cruzeiro, Piquete, Aparecida, Cunha, 
Sorocaba, Cachoeira Paulista e até 
de São Paulo e Sorocaba.

Além dos atendimentos de esto-
mias, a Clínica ainda oferece outros 
atendimentos de enfermagem como 
assistência integral à gestante e 

puérpera; assistência na reabilitação 
de mastectomizada; saúde da mulher 
- papanicolau entre outros. Também 
oferece serviços de farmácia como 
acompanhamento farmacoterapêu-
tico ao idoso e acompanhamento 
farmacoterapêutico a pacientes com 
doenças crônicas.

Dia S – Além disso, em parceria 
com o poder público, a Clínica-Escola 
promove os Dias S (Solidariedade, 
Saúde e Sustentabilidade). No dia 
27 de agosto esse evento será reali-
zado em Roseira. Essa será a sétima 
cidade a ser visitada pelo projeto. 
“Todo mês a Unifatea junta sua 
equipe para atender a população 
na praça central de uma cidade. E 
não é apenas o serviço da Unifatea, 
as empresas que já fazem parte do 
Centro Tecnológico também vão nos 
acompanhando, oferecendo seus 
serviços para a comunidade”. 

O Centro Universitário também 
oferece para as prefeituras todo 
processo de automação que o Centro 
Tecnológico possui, como nas áreas 
da saúde, educação. “Nós verificamos 
a necessidade das pessoas e ofere-
cemos as soluções”.

Com apoio do Estado, Prefeitura dá início 
implantação de drenagem no Vista Alegre
Obra de mais de R$ 2 milhões tenta série de conter alagamentos em Potim

Atendendo à uma antiga reivin-
dicação das 418 famílias do bairro 
Vista Alegre, a Prefeitura de Potim 
iniciou na última segunda-feira 
(18) a instalação de um sistema de 
drenagem no local, que em breve 
receberá ainda calçamento. Orçado 
em pouco mais de R$ 2 milhões, o 
serviço tem como objetivo evitar que 
os moradores continuem sofrendo 
com alagamentos. 

De acordo com a secretaria de Pla-
nejamento Urbano de Potim, a ação 
de fortalecimento da infraestrutura 
do Vista Alegre já estava prevista no 
plano de governo da prefeita, Erica 
Soler (PL). Viabilizado através de um 
investimento de R$ 2,097 milhões, 
sendo metade proveniente do cofre 
municipal e a outra do estadual, o 
processo de implantação do siste-
ma de captação e de escoamento 
de águas pluviais (provenientes da 
chuva) deverá ser concluído em até 
180 dias.

A iniciativa municipal tenta im-
pedir que os moradores continuem 
enfrentando transtornos em perío-

Lucas Barbosa
Potim

dos chuvosos, já que a ausência de um 
mecanismo de drenagem contribui 
para que as vias de terra alaguem, 
tornando-se quase lamaçais. 

Vencedora do processo licitatório, 
a empresa Eskelsen Artefatos de 
Cimento Indústria e Comércio Ltda, 
sediada em Lorena, depois de concluir 
a implantação do sistema, promoverá 
ainda o bloqueteamento das vias 
do Vista Alegre, exceto da avenida 
Miguel Viera que será asfaltada pos-
teriormente pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem). 

O secretário de Planejamento Urba-
no de Potim, Hiancen Santos, apontou 
os principais benefícios que as obras 
de infraestrutura trarão às famílias 
do bairro. “Além de evitar a formação 
de barro, o calçamento e a drenagem 
proporcionarão outras vantagens aos 
moradores, como a redução do risco 
de acidentes de trânsito, valorização 
de seus imóveis e fim dos danos à 
saúde causados pela poeira. Após a 
conclusão dessas obras, certamente 
os moradores terão uma melhor 
qualidade de vida”.

Área em Potim, que recebe serviço de drenagem; investimento passa R$ 2 milhões
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Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,  
Piquete, Potim E Roseira. 
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Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O presidente da entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
convoca todos os integrantes da categoria econômica representada para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de agosto de 2022, às 9 horas a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
1) Autorização e outorga de poderes à Diretoria para negociação coletiva com as entidades 
representativas da categoria profissional dos comerciários, e seus aditamentos, em toda sua 
base de representação, na respectiva data-base;  
2) Autorização e outorga de poderes para negociação coletiva com as entidades 
representativas das categorias profissionais diferenciadas, e seus aditamentos, em toda sua 
base de representação, na respectiva data-base;  
3) Autorização e outorga de poderes para negociação coletiva com a entidade representativa 
da categoria profissional dos empregados em entidades sindicais do comércio, e seus 
aditamentos, em toda sua base de representação, na respectiva data-base;  
4) Discussão e aprovação de contribuição de representação da categoria econômica.  
5) Discussão e aprovação da contribuição destinada ao custeio das negociações coletivas de 
trabalho. 
6) Discussão e aprovação da contribuição assistencial, prevista na alínea “e”, do artigo 513 da 
CLT, para o custeio do processo negocial e das atividades sindicais. 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação dos 
trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada em 
segunda convocação, às 11h, com o quorum legal.  
 
 
Guaratinguetá, 25 de julho de 2022. 
 
 
Presidente do Sindicato 
 
 
 

 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Reabertura (26/07/2022) do Chamamento Público n° 01/2021

Gabinete PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna reaberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, 
com observância da Lei Ordinária no 3.928/2021 e do Decreto no 7.668/2021, para 
Composição do Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos com o objetivo 
de regulamentar o Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos que irá atuar 
juntamente com a Ouvidoria Municipal da Secretaria de Gabinete. O edital, objeto do 
presente chamamento público poderá ser baixado no endereço eletrônico www.lorena.
sp.gov.br e preenchido manual ou digitalmente. As cópias dos documentos necessários 
para a inscrição deverão ser enviados para o email ouvidoria@lorena.sp.gov.br a partir da 
data da publicação deste Edital até às 17h00 de 25/08/2022.
Informações através do e-mail ouvidoria@lorena.sp.gov.br.

SYLVIO BALLERINI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO ELETRÔNICO No 24/2022 - PROC. No 295/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a prestação de serviços 
em manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração de equipamentos e serviço 
de reposição de peças para equipamentos médicos e de fisioterapia para o Ambulatório 
de especialidades II, Centro Especializado em Reabilitação III, Centro de Especialidades 
odontológicas e Atenção Básica. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 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.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

Página 1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 019/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 019/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 2, 3, 5, 8, 10, 16, 17, 18 e 19 a empresa CLINICA MARTINEZ & KRUMENAUER 
LTDA, CNPJ: 22.120.088/0001-18.
Itens: 1, 4 ,7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 23 a empresa LNA CRZ DIAGNOSTICOS 
MEDICOS LTDA, CNPJ: 26.972.351/0001-58.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.

Cachoeira Paulista, 25 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 021/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 021/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 1, 6 e 11 a empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA, CNPJ: 04.063.331/0001-21.
Itens: 2, 9 e 10 a empresa DELUNEM ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ: 47.006.621/0001-46.
Itens: 5 e 12 a empresa FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 
24.067.457/0001-81.
Itens: 3, 4, 7 e 8 a empresa LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 
49.228.695/0001-52.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.

Cachoeira Paulista, 25 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 022/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 022/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 70, 72, 73 e 78 a empresa GGV COMERCIAL 
EIRELI, CNPJ: 35.236.131/0001-57.
Itens: 43, 44, 45, 60, 79, 80 e 81 a empresa JCB MATERIAIS E SUPORTE LOGÍSTICO, 
CNPJ: 07.364.386/0001-60.
Itens: 63 e 83 a empresa LUIZ CARLOS REIS LORENA - ME, CNPJ: 54.249.529/0001-72.
Itens: 8, 9, 10, 11, 12, 31, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 74 e 77 a empresa R.J. 
COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 27.218.420/0001-03.
Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 28, 32, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 76 e 82 a empresa 
UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ: 
08.932.903/0001-12.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.

Cachoeira Paulista, 25 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 023/2022

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste 
processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 023/2022 na seguinte conformidade:
Itens: 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 101, 103, 104, 105, 
106, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 146 a empresa AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO 
LTDA, CNPJ: 15.237.666/0001-35.
Item: 13 a empresa J F LINO ABDALA - SERVICOS AUTOMOTIVOS, CNPJ: 
34.732.622/0001-26.
Itens: 1, 3, 6, 8, 10 ,11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 108, 111, 112, 115, 118, 123, 124, 125, 
128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 a empresa RICARDO JULIANO FRANK ROSA - ME, 
CNPJ: 59.522.599/0001-76.
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de 
Registro de Preços.

Cachoeira Paulista, 25 de julho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

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.

Sabesp anuncia ampliação do sistema 
de saneamento para o Litoral Norte

Após anos de espera da po-
pulação, a Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) anunciou, 
na última semana, um pacote 
de melhorias no sistema de 
saneamento do Litoral Norte. 
A medida viabiliza investi-
mentos, principalmente em 
Ubatuba.

De acordo com a Compa-
nhia, o Novo Marco Legal do 
Saneamento Básico, instau-
rado em 2020, possibilitou a 
ampliação dos programas da 
empresa. As atividades visam 
universalizar o abastecimento 
de água tratada, assim como 
coleta de esgoto em todas as 
375 cidades atendidas.

“Estamos expandindo a 
coleta de esgoto rumo à uni-
versalização do atendimento, 
iniciativa que contribui para 
a melhoria da saúde, qualida-
de de vida e balneabilidade 
das praias de toda a costa 
paulista, com reflexos no 
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desenvolvimento econômico 
dos municípios”, enfatizou o 
diretor de Sistemas Regionais 
da Sabesp, Antônio Teixeira.

A empresa é responsável 
pelo maior programa de sane-
amento ambiental do país, o 
Onda Limpa. Unido ao projeto 
Água no Litoral, somente Uba-
tuba deve receber cerca de 
R$ 50,6 milhões, que devem 
melhorar a qualidade de vida 
dos moradores, além da saúde 
e balneabilidade do mar.

Teixeira iniciou ainda as 
obras de expansão e melho-
rias nas estações elevatórias 
Tamoios e Cristo. Através do 
Onda Limpa, as obras contam 
com investimento de R$ 24,9 
milhões, que beneficiarão 
mais de oitenta mil morado-
res dos bairros Tenório, Ita-
guá, Cruzeiro e Perequê-Açu.

Por outro lado, a empresa 
iniciou a licitação de contrata-
ção de mais dois reservatórios 
de água que juntos possuem 
capacidade de um bilhão de 
litros. Assim, são R$ 25,8 
milhões no Programa Água 
no Litoral que favorecerá as 

regiões das praias Toninhas 
e Lázaro.

Nas redes sociais, a pre-
feita, Flávia Pascoal (PL), 
comemorou a conquista da 
administração pública. “Lutei 
muito em tratativas com a 

Sabesp e consegui adiantar 
importantes investimentos 
em saneamento básico para 
a nossa cidade. Vamos chegar 
a 88% de esgoto tratado, aju-
dando a retirar as bandeiras 
vermelhas das nossas praias”.
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Foto: Arquivo Atos

Santa Casa de Guará teme parar 
terapias por falta de medicamentos
Hospital é referência em hemodiálise a 17 cidades; medicamentos têm alta de até 3000% 

Referência para 17 municí-
pios da região, a Santa Casa de 
Guaratinguetá tem enfrentado 
dificuldades para comprar 
insumos e medicamentos para 
atender os pacientes. O hospi-
tal confirmou que o estoque 
de soro hospitalar, usado para 
pessoas em tratamento de 
hemodiálise, preocupa.

O cenário informado pela 
direção do hospital vai de 
encontro ao diagnóstico feito 
pela CNS (Confederação Na-
cional de Saúde), que alerta 
para falta de medicamentos 
e insumos, relatada por hos-
pitais e farmácias em todo o 
país, segundo levantamento 
do setor. Cerca de 75% das 
clínicas de hemodiálise têm 
encontrado dificuldades para 
comprar soro hospitalar, situ-
ação vivida pelo hospital de 
Guaratinguetá.

A Santa Casa confirmou 
que o preço de insumos e 
medicamentos disparou e a 
situação hoje é pior do que o 
início da pandemia. De acordo 
com o diretor administrativo 
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do hospital, André Barros, tem 
havido falta de soro hospitalar 
e soluções parentais. “Estamos 
sim (com problema de abaste-
cimento), principalmente soro 
de um modo geral, algumas 
medicações de controle hemo-
dinâmico, alguns antibióticos. 
O pior de tudo, além do desa-
bastecimento, é o aumento 
expressivo de preço”, destacou 
Barros.

Segundo o diretor, para al-
guns casos, o aumento chega 
a mais de 3.000%, devido a 
oferta e procura. “Nosso maior 
receio é afetar a terapia renal 
e hemodiálise, porque eles uti-
lizam o soro durante a terapia. 
Alguns serviços começaram 
a ser afetados. A gente tem 
tentado algumas substituições 
medicamentosas, mas alguns 
medicamentos não tem subs-
tituto. Então ficamos refém da 
disponibilidade de mercado”, 
destacou.

Ainda segundo o diretor, 
as vezes o pedido chega a ser 
concluído pelo hospital, mas 
o fornecedor não tem estoque 
para entregar.

A CNM (Confederação Nacio-
nal dos Municípios) apontou 
que 2.469 cidades relataram 
falta de medicamentos básicos 
de assistência farmacêutica. O 
resultado da pesquisa ilustra 
que o problema atinge todas 
as regiões e boa parte dos 
municípios brasileiros.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com o 
Ministério da Saúde, mas não 
obteve resposta até o fecha-
mento desta edição.Um dos acessos à Santa Casa de Guaratinguetá, que sofre com dificuldade para atendimentos após a falta de insumos; crise pode barrar terapias

Família Futsal de Lorena conquista tricampeonato 
de competição disputada na capital paulista

Jovens do projeto Família Futsal comemoram nova conquista do Campeonato Metropolitano Paulista

Foto: Divulgação

O Instituto Família Futsal 
de Lorena sagrou-se tri-
campeão do Campeonato 
Metropolitano Paulista (Sé-
rie Prata A2) no último fim 
de semana, em São Paulo. 
Melhor ataque da compe-
tição, a equipe marcou 81 
gols em apenas 15 partidas 
disputadas. 

Após deixarem para trás 
31 adversários, os times 
sub-16 (formados por atletas 
com menos de 16 anos) do 
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Instituto Família Futsal e 
do Desportivo Sorocaba se 
enfrentaram na manhã do 
último sábado (16), na qua-
dra do ginásio Presidente 
Ciro, que fica na sede da 
FPFS (Federação Paulista 
de Futsal). 

Contando com um dia 
inspirado do ala-esquerda, 
Luan Bastos, que balançou 
as redes por duas vezes, a 
equipe lorenense venceu a 
partida pelo placar de 4 a 
1. Os outros dois gols foram 
marcados pelo defensor Gus-
tavo Gomes e pelo atacante e 
pivô Luís Guilherme, que se 

sagrou artilheiro do torneio 
com 31 gols. 

Além de revelar o próximo 
desafio do time, o fundador e 
treinador do Família Futsal, 
Rodolfo Zanin, apontou os 
diferenciais que fizeram com 
que a equipe conquistasse 
pela terceira vez o Campeo-
nato Metropolitano Paulista. 
“Além do talento, acredito 
que o grande diferencial é a 
nossa sequência de trabalho, 
já que estes garotos jogam 
juntos há quase oito anos. 
Também foi importante eles 
assimilarem que o coletivo 
sempre tem que se sobres-
sair ao individual, já que o 
‘nós’ é mais importante do 
que o ‘eu’. Agora, iremos 
nos preparar para no fim 
de agosto disputarmos o 
Campeonato Paulista A-2”.


