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Prefeitura investe
R$ 6,5 milhões nas 
escolas de Lorena
Cidade mantém trabalho para modernizar e fortalecer 
unidades; Município tem 8,5 mil alunos matriculados 

Em trabalho para oferecer 
uma melhor estrutura para 
os alunos e professores da 
rede municipal de Lorena, 
a Prefeitura revelou na ter-
ça-feira (31) que investiu 
R$6,5 milhões na compra de 
equipamentos, mobiliários 
e materiais escolares para o 
retorno às aulas. Orçada em 
pouco mais de R$ 2 milhões, 
a principal aquisição foi a 
de 535 computadores, que 
estão sendo distribuídos nas 
quarenta unidades de ensino 
da cidade.  

Em nota oficial, a Prefei-
tura informou que iniciou 
nesta semana a entrega de 
495 notebooks e quarenta 
computadores de mesa nas 
trinta escolas de ensino fun-
damental e dez creches. A 

Da Redação
Lorena

Kits escolares providenciados pela Prefeitura de Lorena para a rede municipal de ensino; aulas voltam dia 6

expectativa do Executivo é 
que os aparelhos eletrônicos 
propiciem melhores condi-
ções de trabalho às equipes 
pedagógicas, impactando 
positivamente no processo 
de aprendizagem dos estu-
dantes.

Segundo a Prefeitura, es-
tão sendo distribuídos nos 
estabelecimentos de ensino 
os kits escolares que serão 
entregues aos alunos na 
próxima segunda-feira (6), 
data de retorno às aulas. 
Os conjuntos, montados de 
acordo com a série da criança 
ou adolescente, contam com 
apontador, borracha, cader-
no, caneta, cola, estojo, lápis 
preto e colorido, giz de cera 
e massa de modelar. 

Além de computadores e 
materiais escolares, a atual 
gestão municipal investiu na 
renovação do mobiliário das 
unidades. Nas creches, que 

juntas atendem 2.340 crian-
ças, estão sendo entregues 
armários, berços, brinquedos, 
camas, cadeiras, carrinhos de 
bebê, cercadinhos, colcho-
netes, tatames e máquinas 
de lavar roupas. Nas escolas 
de ensino fundamental, que 
reúnem mais de seis mil ma-
triculados, são distribuídos 
armários de aço, bebedouro, 
brinquedos de playground, 
cadeiras, estantes e apare-
lhos de micro-ondas.

Em um vídeo público na pá-
gina oficial da Prefeitura de 
Lorena no Facebook, o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB) 
destacou que a iniciativa 
objetiva contribuir para o 
fortalecimento e moderniza-
ção do sistema municipal de 
ensino. O chefe do Executivo 
revelou que estuda adquirir 
mais computadores para 
melhor atender as unidades 
escolares.
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Defesa Civil e IPA vistoriam condições da estrada do 
Gomeral após danos causados por chuvas em Guará
Engenheiros devem emitir relatórios sobre a situação; dois quilômetros da via foram afetados e passam por análise

Guaratinguetá recebeu, no 
último dia 28, membros da 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo e do IPA (Instituto de 
Pesquisa Ambiental) para 
vistoria da estrada do Gomeral 
após danos causados pelas 
chuvas constantes e volumo-
sas dos últimos dias. A ação 
tenta reduzir os estragos e 
fazer um trabalho de visto-
ria para acompanhar novos 
riscos.

Pelo lado estadual, esteve 
no município o coordenador 
regional da Defesa Civil, Wa-
nder Firmino, e pelo IPA, os 
engenheiros, Eduardo de An-
drade, Vital Assano e Gilberto 
da Silva. Membros da Defesa 
Civil de Guaratinguetá e das 
secretarias municipais de 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Segurança e Mobilidade Ur-
bana e Planejamento também 
estiveram no local.

Entre os dias 23 e 24 da 
janeiro a região do bairro 
do Gomeral foi atingida por 
fortes chuvas, o que resultou 
em aproximadamente dois 
quilômetros de extensão da 
estrada sendo arrastados, 
causando interdição em toda 
estrada. De acordo com o 
diretor da Defesa Civil de Gua-
ratinguetá, Crysantho Ferreira, 
com o dano na estrada, foi 
necessário o auxílio do Esta-
do. “A partir disso, existe um 
canal de Defesa Civil em que 
fazemos esse apontamento 
documental, preenchendo, 
em um procedimento técni-
co, burocrático, direto com 
a Defesa em São Paulo, onde 
apresentamos uma documen-
tação, que entre outras coisas, 
o Município assume que não 
(possui) condição técnica, 
material e financeira para este 
trabalho”, detalhou.

Sobre a situação atual da 
estrada do Gomeral, passado 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Vistoria realizada em janeiro na estrada do Gomeral, em Guaratinguetá; relatórios sobre a situação da via devem ser enviados nos próximos dias

o final de semana da vistoria, 
segundo informações da De-
fesa Civil de Guaratinguetá, 
apenas um trecho que vai em 
direção a pontos de referência 

do bairro, como uma trutaria 
da região, é trafegável, com a 
indicação de utilizar o trecho 
em períodos sem chuva e com 
modelos de veículos 4x4.

Dos dois quilômetros mais 
críticos, uma parte é transi-
tável com carros específicos, 
e o restante apenas a pé. “A 
estrada não tem condições 

de trafegabilidade. Estavam 
descendo motos, bicicletas e 
pedestres, mas muito pouco. 
Não é recomendado por conta 
da precariedade da estrada, e 

se voltarem as chuvas, que é o 
que está previsto, vai ficar mui-
to difícil de passar, inclusive a 
pé”, frisou Ferreira.

Os engenheiros especializa-
dos em geologia do IPA devem 
produzir já nos próximos dias 
relatórios técnicos sobre a 
vistoria no local. Nos estudos 
enviados ao Município serão 
recomendadas ações às equi-
pes da cidade para o início da 
etapa de ações corretivas.

Após a ação no Gomeral, 
as equipes da Defesa Civil e 
do IPA visitaram o polder do 
Ribeirão de Guaratinguetá, 
ainda na área urbana, para 
realizarem uma avaliação 
técnica próximo aos bairros 
Jardim Rony, Parque das 
Árvores e Residencial Nino. 
A área já apresentava um 
início de processo de erosão, 
que evoluiu em decorrência 
das chuvas do último dia 24. 
Relatórios sobre esta vistoria 
também serão produzidos 
pelos técnicos.

Ainda de acordo com Fer-
reira, a vistoria em outros 
locais da cidade é intensificada 
dentro da “Operação Verão” 
da Defesa Civil, em pontos de 
risco e margens de rio nas re-
giões do Sucupira, Tamandaré, 
Alto das Almas e Serra Pelada.
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O BRASIL DÁ UM GÁS 
NA ECONOMIA ARGENTINA
O presidente Lula, em sua recente 
visita à Argentina para participar 
da CELAC (Cúpula de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos), 
defendeu a volta do aporte do BN-
DES, para países vizinhos, e citou o 
financiamento do gasoduto de Vaca 
Muerta na Argentina.
O gasoduto traria o gás de Neuquén, 
na Patagônia, até Uruguaiana no 
Brasil passando por Buenos Aires.
A notícia causou críticas por todo 
lado, imprensa, internet e palpitei-
ros de plantão, protestando contra 
o absurdo do Brasil emprestar para 
países vizinhos através do BNDES.
Dinheiro do povo brasileiro!
Vamos aos fatos.
Em 1990 o Brasil fez um acordo 
com a Argentina para a possível 
utilização do gás argentino para 
consumo da termelétrica de Uru-
guaiana, no Rio Grande do Sul, para 
reforçar o sistema elétrico da região 
na época da estiagem.
 

A MPE, uma empresa de engenha-
ria brasileira, construiu a usina, em 
1990, que receberia o gás da Argen-
tina para suas turbinas.
Com as crises econômicas e finan-
ceiras do país vizinho, a construção 
do gasoduto foi paralisada, mesmo 
assim, após ter concluído metade do 
trajeto, de um percurso de aproxi-
madamente 1.600 km até Uruguaia-
na.
A usina de Uruguaiana interrompeu 
as suas atividades voltando a fun-
cionar em 2013, com interrupções, 
trazendo o gás importado da Europa 
através do Porto de Buenos Aires, 
com alto custo de produção.
O trajeto brasileiro é de 270 km de 
Uruguaiana até a usina de Garra-
chos (RS) onde faz a conversão e 
distribui para Porto Alegre e região.
Diante dos altos custos a usina 
começou a receber o gás da Bolí-
via, de uma planta da Petrobras. O 
governo Evo Morales a expropriou 
e passou a vender para o Brasil gás 
com preços internacionais.
O acordo Brasil e Bolívia era cons-
truirmos a planta e receber gás com 
preço preferencial. 
Em 2020, reduziu o fornecimento 
em 30% para o Brasil.
Esta ação da Bolívia poderia ser 
contestada em tribunais interna-
cionais, situação que o nosso país 
nunca procedeu para ajudar os 
“Hermanos”.
Voltando a usina de Uruguaiana, 
atualmente, pertence a uma empresa 

argentina que recebe o gás dos Es-
tados Unidos, via Argentina e vende 
energia elétrica para a Argentina e 
Brasil.
De 1990 para cá, um fato auspicioso 
para o nosso país, a descoberta de 
enormes reservas de gás nas bacias 
de Campos e Santos que poderá em 
futuro próximo cancelar as compras 
da Bolívia que terá que enfrentar o 
produto brasileiro e o argentino de 
custo menor no mercado.
Portanto, temos a oportunidade de 
atender o mercado do sul do país 
com o gás do pré-sal e o gás argen-
tino, com a conclusão do gasoduto 
de Vaca Muerta, hoje em homena-
gem ao ex-presidente argentino,  
gasoduto Presidente Kirchner.
Vamos a presença do BNDES.
O BNDES é um banco brasileiro de 
fomento cujo capital tem a seguinte 
formação: 66% vêm do FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador) e Te-
souro Nacional e o restante diver-
sificado entre o Fundo da Marinha 
Mercante; FI-FGTS, operações 

compromissadas; captações exter-
nas; ou emissões privadas de Letras 
financeiras.
É um banco lucrativo, em 2022, 34 
bilhões de lucro.
O BNDES já emprestou para mais 
de 15 países da América do Sul, in-
clusive financia empresas privadas 
americanas que compram aviões da 
Embraer.
A participação do BNDES é fi-
nanciar as empresas brasileiras 
de engenharia e as indústrias que 
fornecerão produtos e equipamentos 
na construção.
Parte da construção será financiada 
por uma agência americana.
Vai gerar empregos e produção no 
nosso país que precisa urgentemente 
produzir.
Dos grandes devedores ao BNDES, 
Cuba não está pagando (a ideia, 
na época, financiar a construção 
do porto Muriel diante da ação de 
Obama em suspender o embar-
go financeiro a Cuba que Trump 
interrompeu (Cuba importa muitos 
produtos brasileiros); Moçambique 
está devendo e a Venezuela tem 
paga as parcelas devidas.
O Paraguai deve ao nosso país 9 bi-
lhões de reais referentes ao forneci-
mento de energia elétrica de Itaipu.
Quem está cobrindo este rombo é o 
consumidor brasileiro. Pode?
Este valor representa quase três 
vezes o valor do financiamento do 
BNDES ao gasoduto argentino.
Um convite a reflexão!

  Dinheiro do povo brasileiro!

“O ignorante afirma, 
o sábio dúvida, 

o sensato reflete”
 Aristóteles

Câmara aprova novo 
reajuste a servidores 
e gratificações geram 
polêmica em Cachoeira
Proposta repõe benefício retirado de 151 cargos da Prefeitura

Foto: Arquivo Atos

Sede da Prefeitura de Cachoeira Paulista; projetos enviados pelo Executivo geraram debates nas primeiras sessões do ano

Duas votações no começo dos 
trabalhos de 2023 na Câmara de 
Cachoeira Paulista geraram as pri-
meiras polêmicas do ano na cidade. 
Os vereadores aprovaram reajustes 
de salários para os servidores mu-
nicipais e gratificação para 151 
cargos. A última proposta causou 
debate na Casa e questionamentos 
do sindicato

Foram duas sessões durante essa 
semana. Uma extraordinária, reali-
zada na segunda-feira (30), quando 
foi votado o projeto do Executivo, 
em caráter de urgência, que rea-
justa os salários dos servidores. A 
segunda, em ordinária, na terça-fei-
ra (31), concede gratificação para 
grupos definidos de contratados.

O primeiro projeto, aprovado por 
unanimidade, prevê reajuste salarial 
de 8% para os servidores. Segundo 
o texto, “... o índice foi definido de 
acordo com os encargos e a capaci-
dade financeira do Município, pre-
vistos no orçamento anual vigente... 
(trecho do documento)”.

Para os servidores que ocupam 
os cargos “de agente comunitário 
de saúde e agente de combate as 
endemias, será observada a diretriz 
contida da Emenda Constitucional 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

n° 120/22, que fixou o piso salarial 
da categoria em dois salários míni-
mos vigente”. 

O segundo projeto do Executivo 
previa a criação de Funções Grati-
ficadas entre os servidores. O texto 
foi aprovado por nove votos, um 
contrário de Rogéria Lucas (PODE) 
e duas abstenções, de Adriana Vieira 
(PTB) e Thálitha Barboza (PT).

Segundo o vereador Felipe Piscina 
(União), o projeto tem como objetivo 
regularizar o pagamento de gratifica-
ções para funcionários de 151 áreas 
da prefeitura. “Nós queríamos que 
essa gratificação fosse para todos, 
mas a prefeitura só pode pagar para 
151 funções”.

O vereador explicou que nas ges-
tões anteriores esse abono era pago 
de forma irregular, sem critério. “Esse 
pagamento chegou a ser suspenso 
pela Justiça porque o sindicato 
dos servidores denunciou, e agora 
o prefeito enviou um projeto para 
regularizar o pagamento”.

Sindicato – A presidente do Sin-
dicato dos Servidores de Cachoeira 
Paulista, Heloísa Hummel, explicou 
que foi preciso recorrer à Justiça 
contra o pagamento das gratificações 
porque o benefício não era legali-
zado. “Não tinha critério, não tinha 
nada, era dada para quem a gestão 
quisesse”.

Pelo projeto, poderão ganhar 

gratificação os cargos de diretor, 
coordenador, diretor de departamen-
to, diretor de serviço, chefe de setor, 
assessor, auxiliar de departamento. 
As gratificações variam de R$ 2,5 
mil (diretor) a R$ 200 (auxiliar de 
departamento). “O projeto em seu 
artigo 1º, parágrafo único, diz que o 
servidor precisa exercer sua função 
para ter direito a gratificação, que 
será somada ao salário”.

Apesar da regularização através de 
lei, Heloísa não acredita que haverá 
grandes mudanças. “Não que a lei 
aprovada mude alguma coisa, porque 
será o gestor de cada área que irá in-
dicar os servidores que irão ganhar”. 

Prefeitura – O prefeito Antônio 
Mineiro (PMDB) explicou que o 
projeto foi enviado para regularizar 
os pagamentos de gratificação para 
algumas funções. “Depois que o 
sindicato entrou com ação contra o 
pagamento das gratificações, a Justi-
ça suspendeu todos os pagamentos. 
Então, esse projeto é para regularizar 
o pagamento”.

Segundo o prefeito, a gratificação 
será paga para 151 funcionários que 
realizam funções diferentes das que 
foram contratados. “Tem funcionário 
que entrou na prefeitura ocupando 
uma função baixa e que com o tempo 
passou a realizar outros serviços, até 
com acúmulo de função. A gratifica-
ção é para esses servidores”.
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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 ótima locali -
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, 
pisc 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, ve-
nha 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-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-
mado,  pa lme i ras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quar tos, sala com 
lareira, copa, cozi-
nha, amplo banheiro, 
varanda e garagem. 
Sobrado: 5 cômodos, 
sendo que 1 suíte, 
falta pintura e piso. 
Salão: ampla sala 
com dois ambientes, 
banheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 10 
carros. Água de poço 
artesiano de ótima 
qualidade (sem cloro) 
Valor: 650.000,00. 
Telefone: (12) 98116-
7648

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Village 
Santana, 300m², pró-
ximo empo manah. 
Valor: 205.000,00 
Telefone: (12) 99709-
0300

Rose i r a :  Vende -
-se casa no centro, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro 
e garagem. Valor 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Ilhabela: Vendo lindo 
terreno, localizado 
na barra velha, área 
total de 3.050m² com 
escritura e pitu. Va-
lor: 350.000,00. Te-
lefone: 12991961570

Cunha: Vende-se 
área em Cunha, loca-
lizada na Serra do In-
daiá, atrás das Águas 
de Santa Rosa. Com 
18.1 alqueires, rio na 
divisa, 2 nascentes, 
10 pés de araucária e 
40 mil pés de eucalip-
tos sem casca para 
corte 8 anos. Valor: 
250.000,00. Aceito 
proposta. Telefone: 
(12) 98890-0661

Caraguatatuba: Ven-
do casa individual, 
com 2 dormitórios 
e suíte. Bem venti-
lada e com acaba-
mento de primeira 
qual idade. Valor : 
260.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Casa 
com estruturas boas, 
necessita de refor-
ma. Casa possui 
porão, 3 quar tos, 

terreno de 6x38. Do-
cumentação em dia. 
Vendendo pelo pre-
ço do terreno. Acei-
tamos carro como 
parte do pagamento. 
Valor: 80.000,00. Te-
lefone: (67) 99192-
0103

Lorena: Casa com 2 
dormitórios, terreno 
20mx30m, a poucos 
metros do Eco Val-
le Shopping: Valor: 
380.000,00. Telefo-
ne: 12981320544

Roseira: Vendo casa 
de 2 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina, 
churrasqueira. Valor: 

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

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 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, 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 

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
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: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 
concer t ina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 

segredos 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 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas perfei-
tas é 100% online. 

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

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 

EXTRAVIO DE LIVRO ATA
Associação Atlética Estudantil Cunhense, 
inscrita no CNPJ N° 50.440.874/0001-38, 
estabelecida à Rua Dom Lino, nº 101, Centro, 
Cunha- SP, registrada sob o nº 22, junto ao 
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Cunha – SP, através do seu 
Administrador provisório, Adilson Donizete 
Monteiro, brasileiro, empresário, divorciado, 
portador do RG 14.246.637-2 SSP-SP e inscrito 
no CPF/MF sob 056.218.988-26, informa o 
EXTRAVIO DO SEU LIVRO ATA, conforme 
Boletim de Ocorrência n° AB5954-1/2023, 
datado de 02/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 04 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2022 - AACAL
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação 
de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena - AACAL, CNPJ nº 
51.783.777/0001-00, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 04, para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Termo de Colaboração 18/2022, pelo período de 12 (doze) 
meses, no valor de R$ 93.600,00 (noventa e três mil, seiscentos reais). Data de 
assinatura: 21/ 12 /2021.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto 
Dialogare, CNPJ nº 17.257.786/0001-20, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02, para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Termo de Colaboração 09/2022, pelo período de 12 
(doze) meses, no valor de R$ 88.560,00 (oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta 
reais).. Data de assinatura: 21/ 12 /2021. PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 57/2022 - PROC. Nº 558/2022-SUP; 
Nº 7714/2022-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição de medicamentos da Atenção 
Básica pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: SUPLEMEDIC COMERCIAL LTDA – ME - CNPJ: 14.322.092/0001-
30. Vencedora dos itens: 8, 18, 20, 57, 59, 60, 61, 74, 91, 92, 109, 160, 175, 201, 
246 e 256. Valor Total: R$ 233.564,00 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e 
sessenta e quatro reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE 72/2022 – Proc. Lic. Nº 645/2022 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA OBJETO: Aquisição de materiais para premiação para suprir as 
necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer, pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - CNPJ: 
28.176.961/0001-70. Vencedora dos itens: 9 e 10. VALOR TOTAL: R$ 71.200,00 
(setenta e um mil e duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP 30/2022 - PROC. N.º 619/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Prestação 
de serviços de engenharia para Ampliação/reforma da UBS Industrial, a fim 
de melhorar o atendimento de saúde da população do Município de Lorena e 
apresentado pela Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, conforme projeto, 
planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo, que integram o edital.
CONTRATADA: OSAKA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 04.769.815/0001-90. 
Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 164.251,23 (cento e sessenta e 
quatro mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos). DATA DA 
ASSINATURA: 06/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 01 - Contrato 27/2022 – Processo 432/2021 – CP 01/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.091.314/0001-63 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no art. 65, 
I, “b”, da Lei nº 8.666/93, ficam acrescidos 24,98% (vinte e quatro inteiros e 
noventa e oito centésimos por cento) ao valor do contrato nº 27/2022, decorrente 
do Processo Licitatório nº 432/2021, Concorrência Pública nº 01/2021, que versa 
sobre a prestação de serviços de gestão em iluminação pública no município 
de Lorena/SP, compreendendo a execução de serviços de gerenciamento, 
manutenções corretiva e preventiva, cadastramento de todo o sistema de IP, 
obras de eficientização e ampliações incluindo os materiais, mão de obra e 
equipamentos, firmado entre os Contratantes em 17/03/2022, em decorrência do 
seguinte fato: benefícios relacionados a revitalização e modernização do parque 
de iluminação pública para a tecnologia LED como redução do custo de consumo 
de energia elétrica, melhor eficiência energética, manutenção e alta vida útil do 
equipamento, embelezamento das vias, entre outros.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração quantitativa do Contrato, é de R$ 799.339,01 (setecentos 
noventa nove mil trezentos trinta e nove reais e um centavo).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 3.999.337,38 
(três milhões novecentos noventa e nove mil trezentos trinta e sete reais e trinta 
e oito centavos).
CLÁUSULA QUARTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
CLÁUSULA QUINTA. O presente Termo Aditivo será publicado nos mesmos 
veículos de imprensa do Contrato Original.
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 01 - Contrato 99/2022 – Processo 293/2020 – TP 11/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 04.769.815/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 99/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 
293/2020, Tomada de Preços nº 11/2022, firmado em 02 de agosto de 2022.
CLÁUSULA SGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 02 (dois) meses, a partir de 02 de fevereiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, e §1º da Lei 8.666/93, 
fica acrescido o quantitativo de 7,81% (sete inteiros e oitenta e um centésimos 
por cento) ao valor do contrato nº 99/2022, decorrente do Processo Licitatório 
nº 293/2022, Tomada de Preços nº 11/2022, em decorrência do seguinte fato: 
necessidade de um ponto de drenagem em um dos cruzamentos da rua, devido 
à diferença de cota ocorrida durante a obra.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato, é de R$ 16.067,64 (dezesseis mil sessenta e 
sete reais e sessenta e quatro centavos).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 221.746,04 
(duzentos vinte e um mil setecentos quarenta e seis reais e quatro centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 
original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 02/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 81/2022 – 
Processo 36/2022 – TP 02/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA
CONTRATADO: DINAMICA ASSESSORIA 
PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.972.250/0001-81
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo 
tem como objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 81/2022, decorrente do Processo 
Licitatório nº 36/2022, Tomada de Preços nº 02/2022, 
firmado em 28 de junho de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência contratual por mais 02 
(dois) meses, a partir de 28 de janeiro de 2023.
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.
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº 03 - Contrato 17/2022 – Processo 406/2021 – TP 
06/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA
CONTRATADO: ROBERTO DA SILVA JUNIOR EPP
CNPJ: 30.099.249/0001-67
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação de vigência do Contrato 
nº 17/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 
406/2021, Tomada de Preços nº 06/2021, firmado 
em 26 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência contratual por mais 03 
(três) meses, a partir de 27 de janeiro de 2023.
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: Não se aplica reajuste por falta 
de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 27/01/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

 Nº 03 - Contrato 11/20 – PP 112/19 – Proc. Lic. Nº711/19 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES-ME
CNPJ: 14.342.477/0001-60
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 11/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 
711/2019, Pregão Presencial nº 112/2019, firmado em 17 de janeiro de 2020, 
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 janeiro de 2023. CLÁUSULA 
TERCEIRA: Fica o valor do Contrato reajustado conforme o Índice Geral de 
Preços – IGPM da Fundação Getúlio Vargas, no percentual de 5,90% (cinco 
inteiros e noventa centésimos por cento), conforme previsto na cláusula 2.1.7 
do Contrato nº 11/2020, Pregão Presencial 112/2019 decorrente do Processo 
Licitatório nº 711/2019.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas a prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses é de R$ 
36.217,80 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e oitenta centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2023

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 
Nº 37/2022 - PROCESSO 665/2022
O Município de Lorena-SP torna público a 
republicação do edital da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, do tipo menor preço global, cujo 
objeto é a Contratação de empresa para prestação 
de serviços comuns a engenharia para Implantação 
de Aduelas na Macrodrenagem do Rio Mandi da 
Bacia do Bairro da Vila Nunes, no Bairro da Vila 
Nunes – LORENA-SP.
A nova sessão irá realizar-se no dia 23 de fevereiro 
de 2023 ás 09:30 hrs, na sala de licitação no prédio 
da Prefeitura de Lorena no endereço Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, 625, bairro Olaria, CEP: 
12607-020, cidade de Lorena/SP.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Operação da Policia Miliar; cidades da RMVale continuam como as mais violentas do interior do estado

Com as sete cidades mais violentas, RMVale 
avança em sistema integrado de câmeras
Agemvale prepara edital do “Cinturão Eletrônico”; projeto é aposta antiga para reduzir a violência na RMVale

Área mais violenta do inte-
rior do estado há quase duas 
décadas, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) pode 
estar perto de passar a contar 
com um sistema integrado de 
câmeras de segurança. Antiga 
promessa estadual, a implan-
tação do “cinturão eletrônico” 
deverá ser iniciada em breve. 

Durante entrevista na se-
gunda-feira (30) ao podcast 
do portal de notícias SP RIO+, 
o diretor-executivo da Agem-
vale (Agência Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte), Sergio Francisco 
Theodoro, afirmou que a 
autarquia estadual lançará 
nos próximos dias o edital 
para a contratação da em-
presa que será responsável 
pela instalação das câmeras e 
pelo sistema de fornecimento 
de imagens. Ele explicou que 
o contrato que será firmado 
com a vencedora do certame 
não consistirá na aquisição 
de câmeras, mas sim na con-
cessão de “imagens-hora”. 
Dessa maneira, caso o equi-
pamento deixe de registrar 
as movimentações, seja por 
problema técnico ou destrui-
ção, a Agemvale não pagará 
por este período.

Apesar de não mencionar a 
data específica em que deverá 
ocorrer a abertura do pro-
cesso licitatório, Theodoro 
informou que já está disponí-
vel no Fundovale (Fundo de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do 

Da Redação
RMVale

Paraíba e Litoral Norte) um 
recurso estadual de cerca de 
R$ 4 milhões para a viabili-
zação da ação de segurança. 

O diretor-executivo expli-
cou que num primeiro mo-
mento o “cinturão eletrônico” 
contemplará apenas os 17 
municípios que integram as 
regiões do Vale da Fé e do 
Vale Histórico. A primeira 
é formada pelas cidades 
de Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Gua-
ratinguetá, Lorena, Piquete, 
Potim e Roseira. A outra é 
composta por Arapeí, Areias, 
Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, 
Queluz, São José do Barreiro 
e Silveiras. 

Segundo o representante 
estadual, nessa primeira fase 
serão instaladas cerca de cem 
câmeras, que funcionarão 24 
horas por dia e possuirão 
sistema de leitura de placas 
de veículos, nos trechos de 
entrada e saída dos muni-
cípios. Theodoro afirmou 
que essas duas áreas serão 
as primeiras contempladas 
devido aos seus preocupantes 
índices de violência. 

A implantação do “cintu-
rão eletrônico” é aguardada 
pelas famílias da RMVale há 
mais de cinco anos. No pri-
meiro semestre de 2017, a 
gestão do então governador 
Geraldo Alckmin (PSB), que 
previa o investimento de 
R$50 milhões na instalação 
de 2,9 mil câmeras, chegou a 
implantar os equipamentos 
nos trechos de entrada e 
saída de Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, São José dos 
Campos e Taubaté. Porém, a 
ampliação do sistema para 

os demais municípios, ini-
cialmente prevista para o 
segundo semestre de 2017, 
não saiu do papel.

O sistema integrado de 
videomonitoramento é con-
siderado por especialistas 
em Segurança Pública como 

uma alternativa para tentar 
frear a violência na RMVale, 
que no ano passado teve 378 
moradores assassinados.

Um levantamento divulga-
do na terça-feira (31) pelo 
jornal OVale, de São José 
dos Campos, apontou que a 

região tem as sete cidades 
do estado com a maior taxa 
de vítimas de homicídio por 
cem mil habitantes, são elas 
Cruzeiro (39,81), Lorena 
(36,86), Ubatuba (28,01), 
Caraguatatuba (25,91), Caça-
pava (25,06), Guaratinguetá 

(17,34) e Pindamonhangaba 
(16,22).

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio na 
última terça-feira, o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), revelou sua 
expectativa de que a região 
receba o apoio da nova ges-
tão estadual, comandada 
pelo governador Tarcísio de 
Freitas (Republicanos), para 
avanços na área da Seguran-
ça. “O Deinter (Departamento 
de Polícia Judiciária de São 
Paulo Interior) me informou 
que o Vale Histórico e o Vale 
da Fé receberão uma atenção 
especial por parte da secre-
taria de Segurança Pública. 
Aguardamos ansiosamente 
o ‘cinturão eletrônico’, que 
segundo a Agemvale, terá 
o seu processo licitatório 
aberto em breve. Esse sistema 
integrado auxiliará conside-
ravelmente a atuação das 
polícias Civil e Militar e das 
Guardas Civis Municipais, 
contribuindo para a prisão 
de criminosos e consequente-
mente a redução dos índices 
de violência”.

Estado – O Jornal Atos so-
licitou ao Governo do Estado 
mais informações sobre o 
projeto do “cinturão eletrô-
nico” e a previsão para sua 
implantação, porém a nota 
oficial emitida pela secretaria 
de Segurança Pública não 
respondeu aos questiona-
mentos. Em contrapartida, a 
nota ressaltou que a Polícia 
Militar vem intensificando o 
patrulhamento pela região 
e, assim como a Polícia Civil, 
promovendo diversas opera-
ções e prisões na área.

CONVÊNIOS MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a  

maior rede de Convênios Médicos 

da região, com ampla assistência 

e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de Especialidades;

Centro de Diagnóstico por Imagem;

Clínica Emília.

Posto de Saúde do Campinho, em 
Lorena, volta a atender na quarta
Local estava fechado desde 16 de dezembro; Prefeitura revela 
que o atendimento estava sendo feito na ESF da Ponte Nova

Moradores do Campinho 
questionaram a Prefeitura de 
Lorena sobre o funcionamento 
do Posto de Saúde do bairro, 
que está fechado desde o dia 
16 de dezembro de 2022. O 
local abre a cada 15 dias, com 
presença de uma médica e 

Andréa Moroni
Lorena

agentes comunitários de saúde.
De acordo com o secretário 

de Saúde, Adailton José Pinto, 
o PS do Campinho é uma exten-
são da ESF (Estratégia da Saúde 
da Família) da Ponte Nova. 
“No Campinho, a demanda é 
pequena para o posto ficar 
aberto todos os dias com uma 
equipe. Por isso, atendemos lá 
a cada 15 dias. Nos intervalos, 
os moradores podem ir a ESF 
da Ponte Nova, que tem os 
prontuários médicos de todos 
os moradores”.

Adailton explicou que o posto 
do Campinho está fechado 

desde 16 de dezembro devido 
ao recesso de final de ano e as 
férias da médica, que presta 
atendimento no local. “Mas 
nesse período fechado, os 
agentes comunitários de saú-
de continuaram visitando as 
famílias cadastradas”.

A previsão de retorno no PS 
do Campinho é a próxima quar-
ta-feira, dia 8. “A cada 15 dias, 
na quarta-feira, o posto fica 
aberto. Nessa próxima quar-
ta-feira vamos voltar a abrir o 
posto, inclusive, eu estarei lá 
para tirar qualquer dúvida da 
população”, destacou.

Foto: Reprodução

Posto de Saúde do bairro da Ponte Nova, que recebe demanda de pacientes atendidos no Campinho


