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Orçada em R$ 349 mil, Lorena conclui praça no Mondesir

Após pouco mais de cinco 
meses de obra, a Prefeitura 
de Lorena confirmou no 
último fim de semana a con-
clusão da construção de uma 
praça no tradicional bairro 
Parque Mondesir. Com sua 
inauguração marcada para 
o próximo dia 14, o espaço 
público reforça a estrutura 
do setor de lazer do bairro.

O término da obra foi re-
velado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) em um vídeo 
publicado na tarde da última 
sexta-feira (3) na página ofi-
cial da Prefeitura de Lorena, 
no Facebook. Na gravação, o 
chefe do Executivo agradece 
ao deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), que no ano 
passado intermediou a libera-
ção de um recurso de R$ 300 
mil junto ao Governo do Es-
tado. A ação do parlamentar 
atendeu aos pedidos do pre-
sidente da Câmara de Lorena, 
Fabio Longuinho (PSD), e do 
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Novo espaço público amplia opções de lazer para o bairro; planejamento é entregar espaço no próximo dia 14 

Praça finalizada no Mondesir, em Lorena; de acordo com a Prefeitura, inauguração oficial do espaço está prevista para o próximo dia 14

vereador Mauro Fradique, o 
Maurinho (MDB). A constru-
ção da praça, que fica na rua 
Gonçalves, contou com uma 
contrapartida municipal de 
R$ 49 mil, totalizando um 
investimento de R$ 349 mil.

Iniciada em 19 de agosto 
do ano passado, a obra foi 
executada pela empresa 
Dinâmica Assessoria Plane-
jamento e Construções Ltda, 
sediada em Guaratinguetá, 
vencedora do processo lici-
tatório. Além de dois coretos 
para apresentações artísticas, 
o novo espaço recreativo con-
ta com enfeites paisagísticos, 
bancos e lixeiras de madeira, 
mesas e cadeiras de concreto, 
playground e pista que per-
mite caminhadas e passeios 
com animais.

A criação da praça refor-
ça a estrutura de lazer do 
Parque Mondesir, que tra-
dicionalmente recebe um 
considerável fluxo de visi-
tantes aos fins de semana, 
principalmente no Parque 
Ecológico, conhecido como 
Lagoa do Mondesir. 

Foto: Divulgação PML

MacVest abre 
vagas para para 
pré-vestibulares 
gratuitos

A Marie Curie Vestibulares, 
abriu inscrições para pré-ves-
tibulares gratuitos da Mac-
Vest e MacVestinho 2023. 
As aulas são ministradas por 
voluntários (professores e 
alunos) das universidades de 
Lorena, com  EEL-USP, Unisal 
e Unifatea.

Aparecida assina 
TAC para reforma 
administrativa
Justiça determina prazos para caso de comissionados

A Prefeitura de Aparecida 
assinou, na segunda-feira (6), 
um TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta), junto ao 
Ministério Público, para resol-
ver a questão dos funcionários 
comissionados que tiveram de 
ser dispensados por decisão 
da Justiça. Através do acordo, 
parte dos funcionários demiti-
dos poderão voltar ao trabalho. 
Com   o TAC, a Prefeitura pode 
chamar de volta funcionários 
nas áreas de Educação, Saúde 
e Defesa Civil.

Pág. 2
O prefeito Piriquito, que assinou novo TAC com o Ministério Público

Foto: Arquivo Atos
Trabalho de limpeza em praia de Ubatuba; TPA tem cobrança hoje

Foto: Reprodução
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Hospital Frei Galvão aguarda 
documentações para concluir 
convênio com o Estado

receberá um aporte estadual 
de R$ 19,2 milhões por ano 
para oferecer novos serviços a 
moradores que necessitam de 
atendimentos e internações 
por meio do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O Hospital Frei Galvão 
segue em processo para a 
entrega de documentações 
para concluir o convênio 
com o Estado de São Paulo 
para a ampliação de atendi-
mentos em toda a região do 
Vale do Paraíba. O hospital 
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Com tradicional Bloco do 
Barbosa, Lorena divulga 
programação do Carnaval

de São Luiz do Paraitinga. 
Desde 2020 sem a opção 
de caírem na folia em sua 
própria cidade, as famílias 
de Lorena conheceram na 
sexta-feira (3) os detalhes 
do evento que marcará o re-
torno dos festejos de Momo 
da cidade. 

Três semanas após anun-
ciar que Lorena voltará a 
ter festividades de Carna-
val, a Prefeitura divulgou 
no último fim de semana a 
programação completa do 
evento. A principal atração 
do CarnaLorena 2023 será 
a apresentação do tradi-
cional Bloco do Barbosa, Baianas no desfile do Carnaval de Lorena; retomada do evento gera expectativa para participação popular

Foto: Reprodução

Ubatuba inicia 
cobrança de 
taxa ambiental 
para visitantes

A cobrança da Taxa de 
Preservação Ambiental 
começa a ser implantada a 
partir de hoje, em trabalho 
da Eco Ubatuba que tem o   
intuito de auxiliar na manu-
tenção de áreas naturais do 
município.
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Aparecida assina TAC com Ministério 
Público para reforma administrativa
Justiça determina prazos para solução da situação dos comissionados; multa pode chegar a R$ 500 mil

A Prefeitura de Aparecida 
assinou, na segunda-feira (6), 
um TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta), junto ao 
Ministério Público, para resol-
ver a questão dos funcionários 
comissionados que tiveram de 
ser dispensados por decisão da 
Justiça. Com o acordo, parte 
dos funcionários demitidos 
poderão voltar ao trabalho.

Segundo o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), com o TAC a Pre-
feitura pode chamar de volta 
funcionários, principalmente, 
das áreas de Educação, Saúde 
e Defesa Civil. “O momento 
exigia flexibilização da mi-
nha parte para resolver esse 
problema. A cidade está com 
muitos problemas nessas 

Andréa Moroni
Aparecida

O prefeito Luiz Carlos de Siqueira, o Piriquito, que assinou novo TAC com o Ministério Público de Aparecida

áreas e foi preciso assinar esse 
acordo”.

Pelo TAC, a Prefeitura tem 
noventa dias para encaminhar 
à Câmara uma reforma admi-
nistrativa e seis meses para 
realizar um concurso público. 
A multa por descumprimento 
das regras do termo pode 
chegar a R$ 500 mil. “Nós já 
tínhamos preparado um con-
curso público anteriormente, 
mas com a pandemia ele teve 
que ser cancelado”. 

Entenda o caso – No dia 
29 de novembro de 2022, 
o juiz Luiz Felipe de Souza 
Marino, de Aparecida, negou 
o recurso impetrado pela 
Prefeitura para liberação da 
lei que implantava a nova 
reestruturação administrativa 
no Executivo.

No ano passado, a Câma-
ra de Aparecida aprovou, 
em sessão extraordinária, o 

projeto que implantava uma 
reestruturação administrati-
va na Prefeitura. O texto foi 
aprovado por 5 votos a 3, e 
a sessão extraordinária foi 
realizada com a assinatura de 
seis vereadores. O Ministério 
Público considerou inconstitu-
cional o projeto, pediu liminar 
para suspendê-lo e solicitou 
explicações sobre sua apro-
vação à Câmara.

A reestruturação criava 170 
cargos comissionados, sendo 
que 153 já existem, e duas 
secretarias, Esporte e Cultura, 
que foram desvinculadas da 
secretaria da Educação.

O prefeito recorreu às ins-
tâncias superiores para a 
liberação da reestruturação 
administrativa, mas não ob-
teve êxito. O Município teve 
de demitir os funcionários 
comissionados no final do ano 
passado.

Hospital Frei Galvão aguarda documentações para 
concluir convênio com o Estado para regionalização
Processo para formalização do acordo deve acontecer em “curto prazo”; contrato atual já está em execução

O Hospital Frei Galvão segue 
em processo para a entrega de 
documentações para concluir 
o convênio com o Governo do 
Estado de São Paulo para a 
ampliação de atendimentos 
em toda a região do Vale do 
Paraíba. Com o anúncio, feito 
no último dia 20, o hospital 
receberá um aporte estadual 
de R$ 19,2 milhões por ano 
para oferecer novos serviços 
a moradores que necessitam 
de atendimentos e internações 
por meio do SUS (Sistema Único 
de Saúde).

Com alguns trâmites ainda 
em andamento para o recebi-
mento do recurso, a instituição 
deve regularizar documenta-
ções pendentes para que esteja 
apta a adquirir os repasses.

O vice-governador, em exer-
cício à época, Felício Ramuth 
(PSD), citou durante entrevista 
coletiva as pendências de docu-
mentações por parte do Hospi-
tal Frei Galvão. A assessoria de 
imprensa da unidade atualizou 
o andamento da situação em 
nota enviada à reportagem 
do Jornal Atos. “A pendência 
se refere exclusivamente ao 
destravamento da CND em 
razão de problemas no parcela-
mento de um débito fiscal, mas 
que está sendo resolvido, e as 
perspectivas são de que, em um 
curto prazo, evoluamos com o 
contrato. De qualquer maneira, 
importante registrar que o con-
trato que hoje mantemos está 
sendo executado com sucesso 
e já estamos entregando impor-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

aos ex-funcionários da unidade 
de saúde. “O Hospital Materni-
dade Frei Galvão irá cumprir 
as suas responsabilidades, 
como sempre cumpriu ao 
longo desses mais de oitenta 
anos servindo à população 
de Guaratinguetá e região. O 
bem-estar dos nossos ex-fun-
cionários é importante para 
nós, assim que recuperarmos 
nosso fluxo de caixa, o paga-
mento será restabelecido. Sen-
do assim, estamos evoluindo 
bem e acreditamos que iremos 
apresentar uma nova proposta 
o mais breve possível”, desta-
cou a assessoria, com a atua-
lização do diretor executivo e 
do diretor de controladoria, 
Ricardo Godoy e Rui Horta, 
respectivamente.

tante assistência à população 
através do SUS”. 

Sobre o recurso firmado no 
convênio, a unidade conta com 
um repasse imediato de R$ 1,2 
milhão para a garantia da ma-
nutenção dos procedimentos 
no local, que é consequência 
de um recurso liberado no ano 
passado. Após a formalização 
do convênio, o Hospital passa 
a receber parcelas de R$ 1,5 
milhão durante 12 meses. O 
valor deve beneficiar radiotera-
pia, hemodiálise, braquiterapia, 
além dos leitos de cirurgia.

Outro assunto esclarecido 
pela equipe do Hospital Frei 
Galvão, por meio de informa-
ções da assessoria enviadas ao 
Jornal Atos, foi sobre a questão 
da conclusão dos pagamentos 

Foto: Arquivo Atos

O Hospital Frei Galvão, agora prestes a concluir convênio com Estado
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Ubatuba inicia cobrança de taxa ambiental 
para visitantes e gera polêmica no estado
Tarifa para veículos de outras cidades passa a valer nesta quarta-feira; valores devem bancar cuidados

A cobrança da TPA (Taxa 
de Preservação Ambiental) 
começa a ser implantada a 
partir de hoje, em trabalho 
da Eco Ubatuba. A empresa 
é responsável pelo gerencia-
mento da tarifa, aprovada no 
ano passado, que tem intuito 
de auxiliar na manutenção 
de espaços naturais do mu-
nicípio.

Para a fiscalização foram 
instalados equipamentos 
semelhantes a radares, que 
funcionam como um sistema 
eletrônico de leitura de placas 
e fazem os registros no acesso 
à cidade. Mas não haverá bar-
reiras físicas como pedágio.

A taxa será cobrada dia-
riamente de motocicletas 
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Limpeza da orla de praia em Ubatuba; Taxa de Preservação Ambiental volta a ser cobrada na cidade

R$3,50; veículos de pequeno 
porte R$ 13; caminhonetes 
e kombis R$ 19,50; veículos 
de excursão (vans) R$ 39; 
micro-ônibus e caminhões 
R$ 59; ônibus R$ 92.

Para facilitar o pagamento, 
o recolhimento da taxa pode 
ser feito através da compra 
antecipada pelo site oficial 
da Eco Ubatuba ou aplica-
tivo, onde não há prazo de 
vencimento; por meio dos 
tag’s fixadas nos vidros dos 
veículos; desconto em débito 
automático; site ou aplicativo 
utilizando cartão de crédito; 
emissão de boleto bancário; 
ou diretamente na sede da 
Eco Ubatuba, em horário 
comercial.

A Prefeitura disponibiliza 
condições de isenção para o 
pagamento da TPA. Veículos 
com passagem de menos de 

quatro horas pela cidade 
não serão cobrados. Além 
disso, as taxas serão isentas 
automaticamente para veícu-
los com placas de Ubatuba, 
Ilhabela, São Sebastião, Ca-
raguatatuba, Paraty, Cunha, 
São Luiz do Paraitinga e Na-
tividade da Serra. Moradores 
de Ubatuba que têm carro 
com placas de outra cidade 
precisam se cadastrar no site 
da Eco Ubatuba para obter a 
isenção.

De acordo com a secre-
taria de Meio Ambiente de 
Ubatuba, os recursos serão 
investidos na infraestrutura 
da cidade para preservar as 
praias, a Mata Atlântica e a 
biodiversidade local, além 
de desenvolver medidas para 
recuperação de rios e orlas e 
colocar em prática o plano de 
resíduos municipal.

Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909
Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 

(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191
Ilhabela: Casa com 
2 dormitórios, sendo 
1 suíte, sala, cozi-
nha, lavabo, área 
de serviço, churras-
queira e 1 vaga de 
garagem. Ar condi-
cionado e portão au-

tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267
Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 
do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 

ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 
energia trifásica. Va-
lor: R$ 1.350.000,00 
Telefone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bair ro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 
gourmet  e p isc i -
na .  Ó t ima Loc a -
lização. Valor: R$ 
350.000,00. Telefo-
ne: (12) 98213-1618

Ilhabela: Casas de 2 
e 3 dormitórios em 
condomínio fechado, 
segurança 24 ho-
ras. Área de lazer, 
com 3 piscinas, chur-
rasqueira, forno de 
pizza, playground. 
Valor: 490.000,00. 
Telefone: (11) 97100-
7369

Cunha: Vendo casa 
mui to bem enso -
larada e ventilada, 
em excelente esta-
do de conservação, 
próximo ao centro. 
Contém 3 quar tos 
(1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha 
grande com armá-
rio, banheiro social, 
garagem cober ta 
com 1 vaga, varan-
da com vista para a 
serra do mar. Par-
te de baixo com 1 
quarto, 1 banheiro 
completo, lavanderia 
e área de serviço 
grande. Quintal com 
frutíferas e canteiros 
para horta. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (11) 98744-1854

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 

Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lore-
na. Telefone: (35) 
98424-9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-

no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-

(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmina 
natural ( jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 

PREFEITURA DE PIQUETE
]PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 18/2023 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS, 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: 23/02/2023. HORÁRIO: 10:00 
horas. OC: 853300801002023OC00014 (Ampla Concorrência). 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, 07 de fevereiro de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal da Saúde de Lorena 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com a Lei nº. 141 de 13/01/2012, faz saber, que a Secretaria Municipal da 
Saúde de Lorena realizará Audiência Pública para prestação de contas dos 
serviços prestados na saúde no 3º. quadrimestre de 2022, no seguinte local, 
data e horário:
Local: Plenário da Câmara Municipal
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº. 02, Centro, Lorena/SP
Data: 23 de fevereiro de 2023
Horário: 10:00
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participarem desta 
Audiência Pública.
Lorena, SP, 06 de fevereiro de 2023.

Adailton José Pinto
Secretário Municipal de Saúde

SUS/Lorena
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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.

Foto: Arquivo Atos

Com tradicional Bloco do Barbosa, Lorena 
divulga programação para o Carnaval 
Evento conta com investimento de cerca de R$ 350 mil; Prefeitura contrata empresa para reforçar segurança 

Três semanas após anun-
ciar que Lorena voltará a 
ter festividades de Carna-
val, a Prefeitura divulgou 
no último fim de semana a 
programação completa do 
evento. A principal atração 
do CarnaLorena 2023 será a 
apresentação do tradicional 
Bloco do Barbosa, de São 
Luiz do Paraitinga.

Desde 2020 sem a opção 
de caírem na folia em sua 
própria cidade, as famílias 
de Lorena conheceram na 
sexta-feira (3) os detalhes do 
evento que marcará o retor-
no dos festejos de Momo na 
cidade. Em nota divulgada 
no site oficial e na página 
da Prefeitura no Facebook, 
o governo do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) revelou as 
atrações que embalarão os 
cinco dias de celebração.   

De acordo com o Execu-
tivo, a festa de abertura 
do CarnaLorena 2023 será 
realizada no dia 17, das 19h 
às 21h, no Mercadão. Na 
ocasião, os moradores e tu-

Da Redação
Lorena

ristas acompanharão a apre-
sentação de uma banda de 
marchinhas carnavalescas, 
que não teve o nome divul-
gado, e o concurso Destaque 
em Destaque, que elegerá os 
foliões em quesitos como 
criação, transformismo, ori-
ginalidade e luxo feminino e 
masculino. 

Baianas no desfile do Carnaval de Lorena; retomada do evento gera expectativa para participação popular

esquema de segurança. “Com 
o cancelamento do Carnaval 
em Canas e Cachoeira Paulis-
ta, acreditamos que teremos 
uma média de cinco mil 
foliões por dia. Em relação à 
segurança do CarnaLorena, 
contaremos com as atuações 
da GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal), Polícia Militar e de 
uma empresa especializada. 
Já realizamos duas reuniões 
para alinhar o esquema de 
segurança do evento, que 
terá ainda a presença de 
diversos agentes municipais 
de Trânsito”.

Além de informar que a 
Prefeitura emitiu vinte alva-
rás para a comercialização 
de alimentos e bebidas, dis-
tribuídos entre vendedores 
ambulantes e donos de food 
trucks, Mulinari explicou 
que não haverá competição 
entre as escolas de samba 
neste ano, pois essa edição 
representa o resgate do 
carnaval lorenense com a 
presença das agremiações, 
que desde 2015 não partici-
pavam da folia. O secretário 
afirmou que as escolas não 
receberam recursos finan-
ceiros municipais.

A partir do dia 18 o evento 
começa a ter como palco a 
praça Doutor Arnolfo de Aze-
vedo, na região central do 
município, das 15h às 21h. 
Haverá também matinê com 
o Som-DJ e a apresentação 
da Banda Phaser, de São José 
dos Campos. No período da 
noite ocorrerão os desfiles 

das escolas de samba da 
cidade, Gaviões da Vila Brito 
e Acadêmicos do São Roque. 

Dia 19, após a matinê 
com bandas de marchinhas 
e o show da Banda Phaser, 
o público acompanhará os 
desfiles do Bloco 100% e da 
escola de samba Império do 
Vinagre. No dia 20, segunda-

-feira de Carnaval, os foliões 
poderão se divertir na mati-
nê com o Som-DJ e a Banda 
Phaser, além de conferirem, 
à noite, os desfiles das esco-
las de samba Unidos de Nova 
Lorena e Estrela D’Alva. 

Encerrando os festejos de 
Momo, no dia 21, a matinê 
contará com banda de mar-
chinhas e show da Banda 
Phaser. No período noturno, 
invadirão a praça o Bloco do 
Junqueira, de Lorena, e o 
tradicional Bloco do Barbo-
sa. Criado em 1999, o bloco 
de São Luiz do Paraitinga 
homenageia o motorista de 
ônibus Benedito Barbosa, 
63 anos, que ganhou uma 
marchinha após transportar 
um grupo de músicos da ci-
dade até uma apresentação 
no distrito de Santo Amaro, 
na capital paulista. 

Segundo o secretário de 
Trânsito e Transportes e pre-
sidente da Comissão de Car-
naval de Lorena 2023, Lucas 
Mulinari, a realização do 
evento terá um investimento 
municipal de R$ 350 mil. O 
representante do Executivo 
revelou a expectativa de pú-
blico da festa e detalhes do 

A Marie Curie Vestibulares, 
associação sem fins lucrativos 
formada por universitários da 
região, abriu inscrições para 
pré-vestibulares gratuitos da 
MacVest e MacVestinho 2023. 
As aulas são ministradas por 
voluntários (professores e 
alunos) das universidades 
de Lorena EEL-USP (Escola 
de Engenharia de Lorena), 
Unisal (Centro Universitário 
Salesiano) e Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila).

Andréa Moroni
Lorena

Podem participar todos os 
estudantes interessados, mas 
a prioridade é dada para os 
alunos em condições sociais 
de vulnerabilidade. Nesse ano 
serão oferecidas oitenta vagas 
para o MacVest (preparação 
para faculdade) e sessenta 
vagas para o MacVestinho (pre-
paração para escolas técnicas).

As inscrições devem ser 
feitas gratuitamente, até o dia 
3 de março, pelo site mariecu-
rievestibulares.com. “Após a 
inscrição, de 24 de fevereiro a 
3 de março, o candidato parti-
cipará de uma entrevista socio-
econômica, no Centro Unisal, e 

Associação abre vagas para pré-vestibulares gratuitos em Lorena
Ação oferece oitenta vagas para o MacVest e sessenta para o MacVestinho; foco é garantir acesso social a estudantes

fará a entrega de documentos 
pessoais para comprovação 
dos dados fornecidos na entre-
vista. Em seguida, haverá uma 
prova presencial, no dia 4 de 
março”, explicou a presidente 
da Marie Curie Vestibulares, 
Fabiola de Faria.

As aulas serão ministradas 
no Centro Unisal, das 18h 
às 22h30, para os alunos do 
MacVest, e das 14h às 17h, 
para quem estiver cursando o 
MacVestinho. Os cursos terão 
a duração de um ano.

A associação possui cerca de 
noventa voluntários, sendo 44 
deles educadores. “Além dos 

educadores que ficam na sala 
de aula, nós temos voluntários 
em várias áreas, como marke-
ting, captação de recursos, 
jurídico, financeiro e eventos”, 
revelou Fabíola.

O projeto nasceu em 2012 
com voluntários da Univer-
sidade de São Paulo. “Eles se 
uniram e criaram o MacVest 
para preparar os jovens para 
o vestibular. Depois, em 2018, 
foi criado o MacVestinho, que 
é o preparatório para os colé-
gios técnicos para quem sai do 
ensino fundamental”, explicou 
a presidente. Aulas do MacVest, em Lorena; inscrições para turmas estão abertas

Foto: Reprodução


