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Cruzeiro conclui pacote com entregas de novas 
unidades de saúde para bairros da zona rural
Com investimento de R$ 358 mil, Prefeitura contempla cinco bairros; ação reforça a atenção básica 

Atendendo antiga reivindi-
cação das famílias do bairro 
Passa Vinte, Cruzeiro inau-
gurou uma USF (Unidade de 
Saúde da Família) no local. A 
entrega do aparelho público foi 
a quinta promovida pelo Exe-
cutivo neste ano para bairros 
da zona rural.

Contando com as presenças 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e do presidente 
da Câmara, Nelson Pinheiro, 
o Gordo da Vila Batista (PL), 
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Inauguração da USF no Passa Vinte em Cruzeiro, na última quarta-feira; cidade conclui projeto na saúde

a cerimônia de inauguração 
da USF reuniu diversas autori-
dades municipais e um grupo 
de moradores do Passa Vinte. 
A secretária de Saúde, Maria 
Carolina Codelo, explicou que 
a unidade oferecerá aos pa-
cientes consultas com médicos 
pediatras e clínicos gerais.

A chefe da pasta informou 
que o aparelho público contará 
com os outros serviços como 
curativos, vacinação, acom-
panhamento familiar, exames 
preventivos e distribuição 
de remédios, preservativos e 
contraceptivos. 

A implantação da USF foi 

viabilizada através de um in-
vestimento municipal de R$ 71 
mil. Fonseca destacou a impor-
tância da entrega da unidade e 
do trabalho de fortalecimento 
da estrutura do sistema de saú-
de na zona rural. “Esse prédio 
adequado possibilitará um 
atendimento muito qualificado 
às famílias do Passa Vinte, que 
agora não precisarão mais se 
deslocar até outros bairros. 
Com a inauguração desta quar-
ta-feira, finalizamos um ciclo de 
entregas de aparelhos na zona 
rural, reforçando o serviço de 
atenção básica de saúde nessa 
região tão importante”.

Totalizando um investimento 
municipal de R$ 358 mil, a 
Prefeitura, além da criação 
da unidade do Passa Vinte, 
entregou entre maio e agosto a 
reforma de quatro USFs, distri-
buídas pelos bairros Brejetuba, 
Embaú Mirim, Entre Rios e 
Várzea Alegre.

Após quedas nos índices de 
contaminação nos últimos 
meses, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) voltou 
a apontar forte crescente nos 
casos de novo coronavírus, 
com aumento cerca de 110 
%. Outro dado preocupante 
é a elevação das internações 
pela doença e até mesmo 
dificuldades com estoques.

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba, em 
cerca de 15 dias foram 133 
novos casos identificados. 
Ao menos 57 deles já estão 
recuperados da doença. O 
número de hospitalização é 
de 14% nas UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e de 8% na 
enfermaria na rede pública 
e privada. Anteriormente, 
as internações por Covid-19 
tinham sido zeradas. Ao todo, 
desde o início da pandemia, 
em março de 2020, Pinda-
monhangaba identificou 
mais de 41 mil incidências 
da enfermidade.

Em Caraguatatuba foram 
111 novos casos verificados 
entre os dias 7 e 16. A se-
cretaria Municipal de Saúde 
destacou que seis pessoas 
estão hospitalizadas para 
tratamento da doença na 
UTI e enfermaria. As unida-
des de saúde de referência 
no tratamento da Covid-19 
no município são Casa de 
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Saúde Stela Maris, Hospital 
Regional e Unidade de Pronto 
Atendimento Central.

Guaratinguetá – Procura-
da pelo Jornal Atos, a Pre-
feitura afirmou que o último 
levantamento divulgado em 
foi em 21 de outubro, quan-
do foram identificados três 
novos casos da doença.

Mas além da preocupação 
com o aumento, o trabalho 
de vacinação enfrenta agora 
a necessidade de repor o 
estoque, que acabou zera-
do no início desta semana. 
“Temporariamente estamos 
sem doses para a aplica-
ção da vacina. Acreditamos 
que na próxima semana 
poderemos voltar a receber 
lotes e voltaremos a fazer o 
atendimento. Desde agosto, 
conseguimos reduzir para a 
faixa de 18 anos, seguindo 
as normas do Estado, mas 
notamos que há uma sobra. 
Estamos fazendo um apelo 
à população para procurar 
a vacina”, destacou o chefe 
de Gabinete da secretaria de 
Saúde de Guaratinguetá, José 
Mario Amato.

Ele contou que a cidade 
centralizou as doses na UBS 
do Oswaldo Cruz e que, como 
a procura estava pequena, 
a secretaria decidiu reduzir 
os pedidos. “Agora, com o 
aumento de casos, as pessoas 
voltaram a procurar as doses, 
uma boa parte atrasada, e 
acabaram esgotando nossos 
estoques”.

Em todo o Vale do Paraíba, 
o aumento de registros do 

Após período de queda, casos de 
Covid voltam a crescer na RMVale
Pinda e Caraguá registraram mais de cem casos somente neste mês; Guará tem falta no estoque de vacinas

novo coronavírus é de mais 
de 110% na quantidade de 
novos casos. A atual sema-
na possui 316 novos casos 
identificados, enquanto na 
anterior foram de 150. O 

crescimento dos casos está 
atrelado ao surgimento de 
novas subvariantes do vírus 
que podem colocar em risco a 
imunidade conquistada atra-
vés da vacinação em massa. 

A orientação das autoridades 
de saúde é que a população 
busque atendimento médico 
em casos de sintomas da do-
ença como coriza, febre, dores 
no corpo, cabeça e garganta. 

Ainda nesta semana, o Minis-
tério da Saúde orientou que 
os brasileiros voltem a usar 
máscaras de proteção, espe-
cialmente em locais fechados 
e com aglomeração de pessoas.

Profissional prepara dose para aplicação da vacina contra a Covid-19; cidades da RMVale registram aumento de casos positivos da doença
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Aprovada, readequação 
salarial para servidores
é sancionada em Lorena
Depois de ajustes de última hora para atender 100% do 
funcionalismo, Ballerini sanciona medida; aumento médio 
de R$ 500 tem implantação definida na folha de dezembro

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) sancionou a lei com-
plementar para a readequação 
salarial dos servidores públicos 
municipais. A Câmara de Lorena 
aprovou a proposta, por unani-
midade, na última quarta-feira 
(16). O texto passou por duas 
votações, após alterações reali-
zadas pelo Executivo, solicitadas 
por vereadores.

Segundo o presidente da Câma-
ra, Fábio Longuinho (PSD), o pro-
jeto enviado pelo prefeito atendia 
cerca de 90% do funcionalismo, 
mas passou por alterações pe-
las mãos do próprio Executivo, 
após pedidos de vereadores. O 
novo texto foi atualizado para 
atender os 10% restantes. “Nós 
recebemos algumas categorias 
na Câmara que pleiteavam um 
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feitura a acrescentar o aumento 
na folha de dezembro”.

Cerca de 2,5 mil funcionários 
serão beneficiados pelo projeto de 
lei do Executivo, que tem como ob-
jetivo corrigir a atual defasagem e 
disparidade salarial, beneficiando 
principalmente àqueles que têm 
salários mais baixos.

"Há oito meses trabalhamos nesse 
projeto, e agora vamos conseguir 
corrigir essa defasagem salarial en-
tre os nossos funcionários", afirmou 
o prefeito.

Ballerini ressaltou ainda que isso 
só está sendo possível graças à ges-
tão que lida com responsabilidade 
com o dinheiro público. "Nossa pro-
posta é proporcionar uma situação 
melhor de vida para os servidores 
e suas famílias, e isso vai trazer be-
nefícios para a economia da nossa 
cidade, porque esses valores a mais 
vão ser gastos aqui, no nosso comér-
cio e nossos serviços", completou.

reajuste maior, como os agentes 
de trânsito, guarda civil, guarda 
civil classe 2, salva-vidas e pro-
fessores. Nós enviamos esses pe-
didos ao prefeito para que todas 
as categorias fossem atendidas”.

Na sexta-feira (11), os verea-
dores Marcelo Alvarenga (PSD) 
e Wanessa Andréa (Cidadania) 
estiveram na Prefeitura para ana-
lisar, junto aos setores envolvidos, 
a possibilidade de readequação 
para essas outras categorias. “Os 
vereadores se reuniram com os 
setores financeiro e recursos hu-
manos para definir a elaboração 
das emendas necessárias”, expli-
cou Longuinho.   

O vereador informou que o pre-
feito Sylvinho enviou as emendas 
e o projeto ficou completo. “Com 
as emendas necessárias, o projeto 
pode ser votado. O reajuste médio 
para as categorias gira em torno 
dos R$ 500 e é retroativo a 1º de 
novembro, o que permite a pre-
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Funcionários da Prefeitura durante serviço de limpeza em Lorena; setor receberá aumento salarial com aprovação da Câmara

JANELA DE OPORTUNIDADE
A expressão janela de oportunidade 
é resultante de um estudo da ONU 
para classificar os países que pas-
sam por momentos de crescimento 
populacional propícios ao desenvol-
vimento econômico. 
A análise é baseada na razão de 
dependência dos habitantes de cada 
país, ou seja, da população que não 
representa força de trabalho para a 
economia (as crianças de 0-15 anos 
e os idosos com mais de 65 anos)¬ 
e a população economicamente 
ativa (15-65 anos).
Se uma nação tem a soma do nú-
mero de jovens abaixo de 15 anos e 
dos adultos acima de 65 anos menor 
do que a porção economicamen-
te ativa (15 a 65 anos), então, há 
uma oportunidade demográfica de 
desenvolvimento econômico.
É a janela de oportunidade ou 
bônus demográfico.
A população economicamente ativa, 
no auge de sua capacidade física e 
intelectual produzindo e os custos 
da previdência, benefícios continu-
ados, os custos com os dependentes 
e outros custos sociais baixos. 
O país se constitui em um “país de 
jovens” e pode crescer por longos 
períodos.

Os países asiáticos limitaram o 
crescimento populacional, através 
de políticas de planejamento fami-
liar, reduzindo a fecundidade. 
A diminuição da população reduz 
a possibilidade de maiores inves-
timentos em infraestrutura escolar 
para focar na melhoria do ensino.
O país não usou desta vantagem.
Esta oportunidade resume no fato 
de o país ter o seu momento de alta 
produção com baixo número de 
habitantes, consequentemente, um 
propício crescimento da renda por 
anos seguidos.
A China, Coreia, Japão utilizaram 
do planejamento familiar para 
projetar o seu crescimento, com 
políticas públicas de redução da 
natalidade.
Não há dúvida que se trata de uma 
política de governo, não aceitável, 
pelo menos nas sociedades ociden-
tais, mas os chineses conseguiram 
preparar a estrutura de sua popula-
ção para o espetacular crescimento 
de sua economia.
No nosso país, o auge da fecundida-
de aconteceu na década de 50, com 
uma média por família de 6 filhos, 
que cai para menos de 2 filhos em 
2020.
Por outro lado, a economia que 
deveria crescer para beneficiar-se 

da oportunidade demográfica não 
cresceu mais de 1%.
Entretanto, se há críticas a uma 
política de planejamento familiar 
imposta por uma ideologia ou cul-
tura, com o respaldo de um Estado 
tirano, o Brasil reduziu sensivel-
mente a sua taxa de natalidade pelas 
crises financeiras, como a inflação, 
constantes da instabilidade da 
economia brasileira no período de 
1960-2020. 
Perdemos a trem da história!
A próxima oportunidade demográfi-
ca se abrirá em 2060!
Esta oportunidade surge apenas 
uma vez e deixa de existir quando 
as populações envelhecem e a razão 
de dependência acaba por voltar a 
subir. 
A população com mais de 60 anos 
cresce, a longevidade aumenta em 
razão dos avanços da ciência, mais 
gente se aposenta, e vive mais, a 
Previdência Social volta a pesar for-
temente no desequilíbrio das contas 
públicas.
A saída é melhorar a produtividade 
através da educação!
É impossível pensar em uma 
educação razoável para o país pelo 
simples fato de a sociedade não 
possuir massa crítica para discutir 

os problemas da educação dos seus 
filhos.
O Estado ainda continua definindo 
o que é melhor para a educação, 
sem críticas da sociedade. 
Agora, investir em atividades que 
favoreçam a inserção de parte do 
contingente populacional no mer-
cado de trabalho e, mais ainda, que 
garantam que essa inserção ocorra 
por meio da produção de bens e 
serviços de maior valor agregado 
capazes de alçar o país a um pata-
mar superior na escala da competi-
tividade.
O desafio futuro do país é se prepa-
rar para a próxima janela: resolver a 
qualidade da educação, reforma do 
Estado, corte de gastos, a refor-
ma tributária, terminar a reforma 
trabalhista.
Nesta semana o mundo atingiu 8 
bilhões de habitantes.
Os países que se preparam para este 
momento não terão tantos proble-
mas como o nosso país, pois a po-
pulação mundial começa a desace-
lerar, mas são países com políticas 
públicas protetivas, são ricos e se 
prepararam para este momento.
A demografia é uma ciência que 
trata das pessoas.
Para nós o que restará: um país 
pobre e de idosos!

...o que restará: um país 
pobre e de idosos!.

“A janela demográfica 
não é suficiente para 

fazer um país crescer. É preciso criar empre-
gos para a população mover a economia.”

 Taís de Freitas Santos, pesquisadora da ONU

Mulher é presa em flagrante por matar 
companheiro a facadas em Lorena 

Uma mulher de 21 anos foi pre-
sa em flagrante após assassinar 
o companheiro com uma faca na 
noite da última quarta-feira (16) 
em Lorena. O homem foi levado 
ao Pronto Socorro, mas não re-
sistiu aos ferimentos. 

Segundo a secretaria de Segu-
rança Pública, o crime ocorreu 
por volta das 20h na rua Gui-
lherme de Campos, no Vila dos 
Comerciários 1. O homem de 
25 anos discutia com a compa-
nheira no momento em que foi 
golpeado nas costas e no tórax. 
Em nota, a Delegacia Seccional 
de Guaratinguetá (responsável 
pela investigação) informou que 
os desentendimentos do casal 
eram frequentes.

A Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrência de 
agressão em via pública, quando 
se deparou com o irmão da víti-
ma, que informou que o rapaz 
havia sido levado ao Pronto So-
corro. Em contato com a equipe 
médica, a PM foi informada que 
o homem apresentava três per-
furações nas costas e uma no 
tórax e que seu estado de saúde 
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era gravíssimo. Pouco depois, o 
óbito foi confirmado.

Os policiais militares retorna-
ram à cena do crime e prenderam 
a mulher, que confessou ter mata-

do a vítima com uma faca de uso 
doméstico, apreendida no local.

O caso foi registrado na dele-
gacia de Lorena como homicídio 
doloso.

CENTRO 
CARDIOLÓGICO
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-
ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 

320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-
ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-

ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 99183-
3424

Lorena:  Chácara 
localizada no perí-

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 

zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de ex-
periência. Aqui você 
é atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(12) 98896-8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater ia is 
usados de constru-
ção, reforma e demo-
lição: Portas, janelas, 
vitrôs, pias, louças, 
portões, grades, ma-
deiras, esquadrias de 
alumínio, blocos de 
vidro e etc. Telefone: 

para a incrível sensa-
ção de água na boca 
quando se depara 
com um bom cho-
colate. Receita dos 
Alpes Suíços para 
o mais refinado pa-
ladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 

99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 33/2022 PROC. Nº 596/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Registro de Preços 
referente a Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes em 
vários tipos de Veículos de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 06 de dezembro 
de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados 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
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 06 - Contrato 41/21 – TP 02/21 – Processo 201/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: VALEENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ Nº: 17.590.226/0001-92
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 41/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 201/2021, 
Tomada de Preços nº 02/2021, firmado em 01 de setembro de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 01 (um) mês, a partir de 01 de novembro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do 
valor global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria 
referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
583/2022-SUP; 9549/2022-GPRO, com fundamento no art. 25, inciso III, da lei 
supracitada, para contratação da empresa ANDREIA D ELEUTERIO 26455037804 
ME, localizada na Rua José Gabriel Giglio, nº 47, Bairro Vila Paulo Romeu, 
Cruzeiro/SP, endereço eletrônico: andreia@saxsom.com.br, telefone: (12) 3145-
3570, CNPJ nº 36.937.155/0001-04, cujo objeto consiste na contratação do(s) 
profissional(is) do setor artístico intitulado Banda Saxsom, e será prestada nas 
condições estabelecidas no contrato e na proposta.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Nº 168/2022 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROC. N.º 583/22-SUP; 
9549/22-GPRO - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA. OBJETO: A 
contratação do(s) profissional(is) do setor artístico intitulado Banda Saxsom, e 
será prestada nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta.
CONTRATADA: ANDREIA D ELEUTERIO 26455037804 ME - CNPJ: 
36.937.155/0001-04 VALOR TOTAL: R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais). 
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DATA DA ASSINATURA: 11/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO 

ADITIVO Nº 04 - Contrato 167/2018 – PP 94/18 – Proc. Licitatório 521/2018 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA CONTRATADO: 
ELEVADORES VILLARTA LTDA CNPJ: 54.222.401/0001-15 CLÁUSULA 
PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato nº 167/2018, decorrente do Processo Licitatório nº 521/18, Pregão 
Presencial nº 94/18, firmado em 17 de outubro de 2018, nos termos previstos em 
sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de outubro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato reajustado, conforme 
o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), no percentual de 8,25% (oito 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 
648,73 (seiscentos quarenta e oito reais e setenta e três centavos), observado o 
interregno de mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir dos efeitos financeiros 
do último reajuste.
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$ 
7.784,76 (sete mil setecentos oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) 
parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 648,73 seiscentos quarenta e 
oito reais e setenta e três centavos) cada uma delas, mantendo-se as demais 
condições de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2022.

A Prefeitura Municipal de Piquete
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

55/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2022, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
que tem por objeto o AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATENDENDO A 
EMENDA 202181000789, de acordo com especificações constantes no Anexo I - 
Termo de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 
de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.
sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.
br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 
05/12/2022. HORÁRIO: 10 horas. OC: 853300801002022OC00076 (ITENS 06 
E 07 EXCLUSIVOS PARA ME E EPP). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão 
Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, 
Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada 
a sessão de abertura. Piquete, 21 de novembro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ 
LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
63/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 85/2021, TIPO MENOR, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
E FORNECIMENTO DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA “NATAL LUZ” DO MUNÍCIPIO DE 
PIQUETE/SP, de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo de 
Referência do edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 
de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.
sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/
portal/editais/1.  Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 
02/12/2022. HORÁRIO: 10 horas. OC: 853300801002021OC00078. LOCAL: Sala 
de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à 
Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, 
quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 21 de novembro de 2022. 
RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ENGENHEIROS CIVIS – DEPTO. 

SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL
O Presidente da ABENC – SP, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos os associados 
da ABENC – SP, para Assembleia Geral Ordinária, 
conforme cap V do estatuto, que ocorrerá em 08 
de dezembro de 2022, às 17 horas em primeira 
convocação e às 18 horas em segunda convocação, 
com qualquer número de pessoas, com encerramento 
previsto para às 20 horas, na Rua Voluntários da 
Pátria, 654, conj 107/108, Santana, São Paulo, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: “Discussão e 
aprovação de relatório 2022, projeto de orçamento e 
proposta de contribuição dos associados para o ano 
de 2023, Eleição dos representantes junto ao CREA/
SP para o triênio 2023/2025”
São Paulo, 21 de novembro de 2022

Hassan Mohamad Barakat
Presidente

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 408/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO, VACINA V 10 E TESTES DIAGNÓSTICOS PARA 
O CENTRO DE APOIO AO ANIMAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 14h30min do dia 02/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 02/12/2022, a partir das 14h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 02/12/2022, às 15 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites 
www.cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
22/11/2022. 
 

Cruzeiro, 21 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 427/2022 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS PARA EXAMES DIAGNÓSTICOS DO LABORATÓRIO 
MUNICIPAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I 
DO EDITAL”. 
 
Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 05/12/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 05/12/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 05/12/2022, às 10h00 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelos sites 
www.cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
22/11/2022. 
 

Cruzeiro, 21 de novembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 



22 DE NOVEMBRO DE 20224

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de construIr uma 
cIdade aInda melhor para a população. com o novo 
hospItal regIonal e o ame, os cruzeIrenses terão 
acesso a consultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os servIços 
burocrátIcos poderão ser feItos em apenas um só 
lugar e de forma muIto maIs prátIca.

Câmara rejeita projeto de isenção de IPTU 
e taxa de lixo a doentes graves em Canas
Laerte Zanin garante que projeto não seguiu para aprovação por inconstitucionalidade e necessita ser revisado

Trevo central na entrada de Canas; vereadores votam pela rejeição de projeto que criaria novos benefícios pacientes da rede municipal de Saúde

Foto: Arquivo Atos

A Câmara de Canas rejei-
tou, por 5 a 3, o projeto de 
lei de autoria do vereador 
Alceu Jr (MDB) que permitia 
a isenção e remissão de pa-
gamento do IPTU (Imposto 
sabre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana) e da 
Taxa de Lixo para as pesso-
as portadoras de moléstias 
graves e TEA (Transtorno 
do Espectro Autista) que 
possuam imóvel de moradia 
no município.

Segundo o projeto, enten-
dem-se por doença grave 
patologias como câncer, sín-
drome da imunodeficiência 
adquirida (Aids), tuberculose 
ativa, alienação mental, es-
clerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira, hanse-
níase, paralisia irreversível, 
cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloar-
trose anguilosante, nefro-
patia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados 
da doença de Piaget (osteite 
deformante), contaminação 
por radiação, fibrose cística 
(muscoviscidos), Sindromes 
da Trombofilia e de Char-
cot-Maric-Tooth, acidente 
vascular cerebral com com-

Andréa Moroni
Canas

prometimento motor ou 
neurológico, Alzheimer, por-
tadores de esclerose lateral 
amiotrófica e esclerodermia, 
além de TEA (Transtorno de 
Espectro Autista).

Para ter direito à isenção 
do IPTU, o portador deverá 
ter sua residência no imóvel 
e ser proprietário ou locatá-
rio ou dependente ou paren-
te em primeiro grau, além de 
renda de até quatro salários 
mínimos (R$ 4,8 mil).

O presidente da Câmara, 
Laerte Zanin (PTB), explicou 
que o projeto foi rejeitado 
porque é inconstitucional. “O 
projeto previa que a isenção 
beneficiava quem recebe até 
quatro salários mínimos, um 
valor muito alto, e também 
o vereador já fez o cálculo 
do impacto financeiro, que 
é de responsabilidade da 
Prefeitura. Nós pedimos 
que ele retirasse o projeto 
para adequação, como ele 
não fez isso, os vereadores 
decidiram por rejeitar”.

O vereador Alceu não con-
corda com a justificativa de 
inconstitucionalidade: “A 
nossa Lei Orgânica diz que 
isso é uma lei de iniciativa 
concorrente, ou seja, o Le-
gislativo pode legislar sobre 
renúncia de receita. Então 
não seria apenas o Execu-

tivo. Então, pode fazer esse 
tipo de lei sim”.

Alceu Jr disse que não de-
sistiu do projeto e que fará 
uma moção de apelo para 
que o projeto volte a ser 
debatido, dessa vez enviado 
pelo Executivo.

Ubatuba tem R$ 10 milhões para obra de 
modernização de acesso ao bairro Fortaleza

Contando com um recurso 
estadual de R$ 9,9 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba con-
firmou que pavimentará e 
promoverá outras melhorias 
na estrada de acesso ao bairro 
Fortaleza, que possui diversos 
atrativos naturais. A iniciativa 
tenta evitar que os moradores 
continuem sofrendo com ala-
gamentos no trecho.

Proferido pela prefeita Fla-
via Pascoal (PL), o anúncio 
de modernização da estrada 
Vereador José Alves Barreto, 
que liga a Rodovia SP-55 à 
Praia da Fortaleza, ocorreu 
durante cerimônia no Teatro 
de Ubatuba, na manhã da 
segunda-feira (14). O evento 
contou com as presenças do 
governador em exercício, Car-
los Eduardo Pignatari (PSDB), 
e do deputado estadual André 
do Prado (PL). 

Viabilizada através do pro-
grama “Novas Estradas Vi-
cinais”, a obra consistirá no 
asfaltamento de 6,9 quilôme-
tros, instalação de obstáculos 

Da Redação
Ubatuba

e de placas de sinalização e na 
implantação de um sistema 
de drenagem. O serviço é uma 
das apostas de Flavia para 
conter os alagamentos que 
ocorrem no ponto de acesso 
ao bairro devido a ausência de 
um mecanismo de captação e 
escoamento de águas pluviais. 

O recurso de quase R$ 10 mi-
lhões, solicitado pelo Município 
ao Estado no início deste ano, 
foi liberado após autorização 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem).

Além de revelar que o ser-
viço de melhorias deverá ser 
iniciado no próximo dia 25, a 
chefe do Executivo agradeceu 
o apoio estadual e dos dois par-
lamentares que auxiliaram na 
intermediação para a liberação 
da verba. “Estou extremamente 
feliz por essa obra em uma es-
trada tão importante do nosso 
município e que beneficiará 
esse bairro que conta com uma 
comunidade tradicional e um 
santuário ecológico. Este é 
mais um sonho que estamos 
concretizando para Ubatuba. 
Agradecemos ao Governo do 
Estado, ao deputado estadual 
André do Prado, e também 

ao deputado federal Marcio 
Alvino (PL) por todo trabalho 
dedicado à nossa população”. 

Além de uma praia com 
águas calmas, o bairro Fortale-
za reúne diversos outros atra-
tivos turísticos como piscinas 
naturais, trilhas, quiosques, 
hotéis e pontos para passeios 
de barco e lancha.


