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Romaria de Homens no Santuário é 
primeira aposta de Aparecida no ano 
Comerciantes e hoteleiros da capital católica estão otimistas para receber devotos neste mês, mesmo 
sem projeção de movimento da Basílica; em 2020 foram mais de 84 mil participantes no evento

Após dois anos afetado 
pelas regras do período 
de pandemia do Covid-19, 
o Santuário Nacional de 
Aparecida terá seu primeiro 
grande evento no ano de 
2023. A Igreja organiza a 
15ª Romaria do Terço dos 
Homens, que será realizada 
entre os dias 10 e 12. Fora 
dos muros da Basílica, a 
cidade se prepara para re-
ceber milhares de romeiros, 
aumentando a expectativa 
no comércio.

O evento tem ganho desta-
que nos últimos anos. Antes 
da pandemia, em 2020, o 
Santuário Nacional chegou 
a acolher 85 mil devotos 
de todo o país. Com a para-
lisação devido a limitação 
com o novo coronavírus, as 
duas últimas edições foram 
prejudicadas.

Em 2021, o encontro foi 
realizado de forma virtual. 
No ano seguinte, o evento 
seguiu protocolos sanitários 
e com número reduzido de 
peregrinos, já neste ano, a 
expectativa para os comer-
ciantes e hoteleiros é alta.

Segundo a presidente da 
Associação Comercial e In-

Beatriz Bedendo
Aparecida

Movimentação de homens no comércio de Aparecida, que por crescimento durante o Terço dos Homens

dustrial de Aparecida, Palo-
ma Magalhães, o 15º Terço 
dos Homens é aposta para 
alavancar o movimento. 
“Com a Romaria do Terço 
dos Homens, esperamos que 
o movimento não seja tão 
fraco no mês de fevereiro. 
Ficamos praticamente dois 
anos sem por conta da pan-
demia”, lembrou.

Para a rede hoteleira da re-
gião, a ideia também é obter 
aumento na romaria, mas o 
vice-presidente do Sinhores 
(Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares 
Aparecida e Vale Histórico), 
Valdecir Henrique, lembrou 
que é importante estar oti-
mista, mas é preciso ser 
realista. “A gente não tem 
uma expectativa concreta 
porque nós usamos os dados 
do Santuário e eles não vêm 
fazendo estatísticas desde 
2020. Esperamos uns 60% 
da última estimativa”.

Neste ano, comerciantes e 
hoteleiros não contam com 
a estimativa realizada pelo 
Santuário. O dado de proje-
ção não tem sido divulgado 
desde 2020 (ano em que a 
pandemia foi estabelecida).

Valdecir Henrique revelou 
que não ter esses dados 
atrapalha “porque a gente 
fica sem um norte, a gente se 

prepara sempre para o me-
lhor, mas quantos? A gente 
não tem um número oficial 
para se embasar”, avaliou.

Para a lojista Maria Lina, 
a expectativa continua alta 
mesmo sem a estimativa 
realizada pelo Santuário. 
“Com a previsão, ficamos 
mais preparados, mas a ex-
pectativa é boa. Afinal, é o 
primeiro Terço dos Homens 
sem restrição”, exaltou.

Fé – O Terço dos Homens 
é um movimento de grupo 
de homens que se reúnem 
para orações em paróquias 
e comunidades da Igreja 
Católica de todo o Brasil. 
A Romaria foi iniciada em 
2009 por meio da iniciativa 
do coordenador de um grupo 
de Terço da Cidade de Cam-
pestre, em Minas Gerais. No 
primeiro ano de encontro 
foram seiscentos homens 
reunidos em Aparecida. 
Desde 2014, a cidade recebe 
mais de 34 mil devotos para 
o movimento do Terço dos 
Homens. Somente em 2020 
foram 84 mil peregrinos.

As atividades do evento 
incluem uma procissão lu-
minosa, vigília na Capela 
do Santíssimo, missa cam-
pal, Consagração à Nossa 
Senhora Aparecida e shows 
musicais.

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 re-
gião 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 mo-
radores que necessitam de 
atendimentos e internações 
por meio do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Com alguns trâmites ain-
da em andamento para o 
recebimento do recurso, a 
instituição deve regularizar 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

está sendo executado com 
sucesso e já estamos entre-
gando importante 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 manutenção 
dos procedimentos no local, 
que é consequência de um 
recurso liberado no ano pas-
sado. Após a formalização do 
convênio, o Hospital passa a 
receber parcelas de R$ 1,5 
milhão durante 12 meses. O 
valor deve beneficiar radio-
terapia, hemodiálise, braqui-
terapia, 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 

documentações pendentes 
para que esteja apta a adqui-
rir os repasses.

O vice-governador, em 
exercício à época, Felício 
Ramuth (PSD), citou durante 
entrevista coletiva as pen-
dências de documentações 
por parte do Hospital Frei 
Galvão. A assessoria de im-
prensa 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 
parcelamento de um débito 
fiscal, mas que está sendo 
resolvido, e as perspectivas 
são de que, em um curto 
prazo, evoluamos com o con-
trato. De qualquer maneira, 
importante registrar que o 
contrato que hoje mantemos 
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O Hospital Frei Galvão, agora prestes a concluir convênio com Estado

questão da conclusão dos 
pagamentos aos ex-funcio-
nários da unidade de saúde. 
“O Hospital Maternidade 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 pa-
gamento será restabelecido. 
Sendo assim, estamos evo-
luindo bem e acreditamos 
que iremos apresentar uma 
nova proposta o mais breve 
possível”, destacou a asses-
soria, com a atualização do 
diretor executivo e do diretor 
de controladoria, Ricardo 
Godoy e Rui Horta, respec-
tivamente.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PE 70/22 – Proc. Lic. Nº 621/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
OBJETO: Registro de preços para fornecimento parcelado de areia média, rachão e pedra 
brita nº 01, 02 e 03, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais 
pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: NINE DIGITAL BANK - CERTIFICACAO DIGITAL E SOLUCOES 
EMPRESARIAIS LTDA. CNPJ: 30.977.140/0001-85. Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: 
R$ 82.992,00 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e dois reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE 73/22 – Proc. Lic. Nº 646/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
OBJETO: Registro de preços para aquisição parcelada de baterias automotivas novas para 
atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP. CNPJ: 56.966.823/0001-20. 
Vencedora dos itens: 1, 3, 5, 7, 9 e 11. VALOR TOTAL: R$ 105.398,80 (cento e cinco mil 
e trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 09/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

 Processo n.º 650/22, PP nº 36/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição parcelada de material 
de construção para manutenção e conserto dos próprios públicos e pontes rurais do 
município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 05.743.514/0001-
50. Vencedora dos Lotes: 4, 5, 6, 9, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 42, 57, 64, 74, 75 e 78, 79, 
87, 89, 96, 100, 101, 105 e 110. Valor Total: R$ 4.640.927,12 (Quatro milhões seiscentos 
e quarenta mil novecentos e vinte e sete reais e doze centavos).
CONTRATADA: LUIZ CARLOS REIS LORENA – ME - CNPJ: 54.249.529/0001-72. 
Vencedora dos Lotes: 28, 54, 55, 73, 88, 92, 93, 102, 103 e 106. Valor Total: R$ 
1.366.595,32 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e cinco 
reais e trinta e dois centavos).
CONTRATADA: MADWORK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 
37.984.422/0001-59. Vencedora dos Lotes: 60, 61, 82, 83. Valor Total: R$ 751.035,00 
(setecentos e cinquenta e um mil e trinta e cinco reais).
CONTRATADA: MEGA PRODUTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
29.562.351/0001-78. Vencedora dos Lotes: 3, 12, 31, 37, 38, 41, 43, 65, 66. Valor Total: 
R$ 1.031.102,33 (um milhão trinta e um mil cento e dois reais e trinta e três centavos).
CONTRATADA: R.J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME - CNPJ: 27.218.420/0001-
03. Vencedora dos Lotes: 48, 49, 69, 70, 76, 77, 108, 109. Valor Total: R$ 1.872.385,20 (um 
milhão oitocentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).
CONTRATADA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME 
- CNPJ: 08.932.903/0001-12. Vencedora dos Lotes: 10, 62, 71, 72, 94, 95, 104. Valor 
Total: R$ 2.646.987,00 (dois milhões seiscentos e quarenta e seis mil novecentos e 
oitenta e sete reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/02/23. PREFEITURA DE LORENA

Nota de abertura de envelope Proposta
TP n°. 32/2022 - Proc. nº. 648/2022
O Município de Lorena-SP torna público que referente a Tomada de Preço nº. 32/2022, 
cujo objeto é a Implantação de ciclovia na Avenida Professora Luisa Chagas, Rua José 
Malerba e Avenida Lorena, Cecap - Lorena/SP.
A empresa SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA foi declarada 
vencedora do certame no valor de R$ 337.897,06 (trezentos e trinta e sete mil oitocentos 
e noventa e sete reais e seis centavos).
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta

TP n°. 34/2022 - Proc. nº. 657/2022
O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão pública de abertura de 
envelope propostas da Tomada de Preço nº. 34/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para infraestrutura - 
pavimentação asfáltica da Rua Olimipio Catão e Rua São Sebastião – Cabelinha, Lorena/
SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
1º colocado/Vencedor: KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA – R$ 521.832,00;
2º colocado: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – R$ 540.612,17;
3º colocado: S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA – 556.794,14.
Fica aberto o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da 
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 22/2023-SUP; 354/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação da empresa 
BAROMED LTDA., situada na Av. Tivoli, n.º 336 – Vila Bethânia, São José dos Campos/SP, 
CEP: 12.245-230, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.707.812/0001-60, endereço 
eletrônico: baromed@baromed.com.br, telefone: (12) 3913-3199, cujo objeto consiste 
na aquisição do tratamento de Câmara Hiperbárica, para usuário do SUS, conforme 
processo n.º 1002819-5.2022.8.26.0323. Data da assinatura: 09/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação – EDITAL RERRATIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 - PROCESSO 671/2022
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do edital RERRATIFICADO da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes em Veículo UTI/
NEO NATAL móvel, Veículo de Simples Remoção, de acordo com as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 meses.
A alteração ocorreu no ANEXO I – termo de referência do edital e inclusão do item 
10.1.3.6. do edital.
A sessão irá realizar-se no dia 03 de março 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO I
PREGÃO ELETRONICO Nº 62/2022 PROCESSO 598/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital da Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
materiais para sinalização viária do município de Lorena/SP. A alteração no Edital ocorreu 
no Anexo I – Termo de Referência. Do dia 09 de fevereiro de 2023 ao dia 07 de março 
de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), a Prefeitura de Lorena estará recebendo as 
Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 07 de março de 
2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a 
partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 02/2023 – PROC. Nº 48/2023.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para recapeamento 
asfáltico da Rua Padre João Renaudin (Trecho 01), Olaria – Lorena-SP, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 02 de março 
de 2023, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 03/2023 – PROC. 

Nº 47/2023.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço 
unitário, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de engenharia para recapeamento asfáltico 
da Rua Padre João Renaudin (Trecho 02), Olaria – Lorena-SP, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a 
realizar-se às 09h30min do dia 06 de março de 2023, na Prefeitura 
Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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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: XXXXXXXXXXX

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 Ajus-
tamento de Conduta), junto 
ao Ministério Público, para 
resolver a questão dos fun-
cionários comissionados que 
tiveram de ser dispensados 
por decisão da Justiça. Com 
o acordo, parte dos funcio-
nários demitidos poderão 
voltar ao trabalho.

Segundo o prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piri-
quito (Podemos), com o TAC 
a Prefeitura pode chamar 
de volta funcionários, prin-
cipalmente, das áreas de 
Educação, Saúde e Defesa 
Civil. “O momento exigia 
flexibilização da minha parte 
para resolver esse problema. 
A cidade está com muitos 

Andréa Moroni
Aparecida

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

problemas nessas áreas e foi 
preciso assinar esse acordo”.

Pelo TAC, a Prefeitura tem 
noventa dias para encami-
nhar à Câmara uma reforma 
administrativa e seis meses 
para realizar um concurso 
público. A multa por des-
cumprimento das regras do 
termo pode chegar a R$ 500 
mil. “Nós já tínhamos prepa-
rado um concurso 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 re-
estruturação administrativa 
no Executivo.

No ano passado, a Câmara 
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 re-
alizada com a assinatura de 
seis vereadores. O Ministério 
Público considerou incons-
titucional o projeto, pediu 
liminar para suspendê-lo e 
solicitou explicações sobre 
sua aprovação à Câmara.

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

O prefeito recorreu às 
instâncias 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.

A Santa Casa de Aparecida 
enviou para a Prefeitura a 
proposta para renovar o 
contrato de administração 
do Pronto Atendimento. 
Segundo a administração 
do hospital, a proposta foi 
protocolada há 15 dias.

O atual contrato termina 
no dia 31 de março. Pela 
proposta, o novo teria vali-
dade de 1 de abril de 2023 
a 31 de março de 2024. A 
renovação é anual a pedido 
da própria Prefeitura.

Segundo o administrador 
da Santa Casa, frei Bartolo-
meu Shultz, o novo contrato 
terá o valor de R$ 860 mil 
mensais. “Em relação ao 

Andréa Moroni
Aparecida

atual (contrato), há um 
aumento de R$ 52 mil, que 
inclui o reajuste anual dos 
funcionários”.

O hospital já apresentou 
a nova proposta para o Co-
mus (Conselho Municipal 
de Saúde). “Nesse contrato 
vamos incluir as cirurgias 
eletivas para os moradores 
de Aparecida, exames de to-
mografia e os laboratoriais”, 
explicou o frei.

O secretário de Saúde de 
Aparecida, Nilton Noguei-
ra, a Prefeitura ainda está 
analisando a proposta apre-
sentada. “O processo está 
correndo os seus trâmites 
normais. O vencimento do 
atual contrato vence no final 
de março e, por isso, ainda 
estamos dentro do prazo de 
análise”.

Santa Casa aguarda Aparecida para renovar para o PA
Executivo analisa proposta de R$ 860 mil mensais, que recebeu reajuste de R$ 52 mil para este ano; prazo até 31 de março 

Atividade do MacVest, em sala de aula de Lorena; inscrições para novas turmas estão abertas com foco na preparação de jovens da região

Foto: Reprodução


