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Delegacia de Defesa da Mulher de Pinda tem atividades 
de conscientização sobre o aumento da violência no país
Mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas ataques e casos de feminicídios em 2022; exposição aborda combate

Para divulgar o combate 
à violência, as Delegacias de 
Defesa da Mulher de Pinda-
monhangaba e Taubaté estão 
promovendo a exposição “Mu-
lheres que Inspiram Outras 
Mulheres” e o lançamento 
de cartilha “Precisamos falar 
Sobre Violência Doméstica”. As 
ações serão realizadas entre os 
dias 8 de março e 24 de abril.

O Brasil está diante de um 
aumento de violência contra a 
mulher. Pesquisa realizada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, por meio do Instituto 
Datafolha, revelou que todas as 
formas de violência desse tipo 
cresceram no período recente. 
Foram mais de 18 milhões de 
mulheres vítimas de violência 
no último ano. São mais de 
cinquenta mil vítimas por dia.

Da Redação
Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba se-
rão três locais de exposição, 
Shopping Pátio Pinda (8 a 12 
de março), Delegacia de Defesa 
da Mulher (12 a 20 de março) 
e Museu (20 de março a 24 
de abril).

A delegada titular da De-
legacia de Defesa da Mulher 
de Pindamonhangaba, Ângela 
Aguiar, explicou que a expo-
sição vai retratar “mulheres 
que foram vítimas de violência 
doméstica, romperam o ciclo e 
deram a volta por cima”.

“São vítimas reais da re-
gião que aceitaram contar 
suas histórias para mobilizar 
outras mulheres que estejam 
em sofrimento, e hoje essas 
pessoas viraram inspirações 
para mulheres que vivem em 
situação de violência”, destacou 
a delegada. A exposição trará a 
foto e a história dessas mulhe-
res, que poderão ser acessadas 
via QRCod.No Dia Internacional da Mulher, preocupação com a violência é cada vez maior; delegacia de Pindamonhangaba cria ações de conscientização

Foto: Reprodução

Câmara freia denúncia
de André contra Piriquito 
Documento lido em plenário questiona licitações e uso de estrutura do Município por 
parte do governo; envolvimento de vereadora e contratado também é denunciado

Uma denúncia apresentada 
pelo vereador André Luiz Mon-
teiro, o Padrinho (Patriota), 
contra o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito (Pode-
mos), gerou novo confronto 
na Câmara de Aparecida. O 
chefe do Executivo é acusado 
de cometer crimes de respon-
sabilidade e superfaturamento 
em licitação na contratação de 
rede hoteleira. De acordo com 
o documento de acusação, 
em janeiro deste ano, o Poder 
Executivo realizou um pregão 
eletrônico em que firmou um 

contrato com a empresa Eco-
mapp Hotel e Restaurante Ltda 
no valor de R$ 196.360 para 
a contratação de 552 quartos 
(vinte apartamentos indivi-
duais com cama de solteiro; 
quatrocentos apartamentos 
duplos com duas camas de 
solteiro; 120 apartamentos 
triplos com três camas de 
solteiro e 12 apartamentos 
individuais com cama de casal), 
que, segundo a denúncia, aco-
modariam aproximadamente 
1.204 pessoas.
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Piriquito (esq.), alvo de denúncias de André Monteiro (dir.); contratações e serviços são questionados

Foto: Arquivo Atos
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Câmara de
Lorena aprova  
novo Corujão
da Saúde

A Câmara de Lorena apro-
vou a criação do “Corujão da 
Saúde”. De autoria de Bruno 
Lorena (PSDB), o projeto  
tenta reduzir as filas de espera 
de exames clínicos, exames 
de imagem, cirurgias e con-
sultas. O programa poderá 
ser implantado em hospitais 
e clínicas da rede pública, 
particular e filantrópica. “Eles 
devem oferecer exames, con-
sultas e cirurgias em horários 
alternativos, preferencialmen-
te das 18h à 0h, para oferecer 
(sic) atendimento médico de 
alta qualidade e acabar com 
as filas de espera.”
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Estado aposta
em Bertioga
para famílias de 
São Sebastião 

O Governo do Estado con-
firmou no domingo (5) que 
as famílias de São Sebastião 
que perderam suas casas no 
temporal do mês passado serão 
abrigadas temporariamente 
em moradias populares em 
Bertioga, na Baixada Santista. A 
medida deve contemplar cerca 
de 1,2 mil vítimas da tragédia, 
que deixou um saldo de 65 
mortos no Litoral Norte.

Segundo o governo do Esta-
do de São Paulo, as famílias que 
tiveram seus lares destruídos 
nos últimos dias 18 e 19 serão 
levadas para trezentos imóveis 
do Condomínio Quaresmeira, 
no Conjunto Habitacional 
Caminho das Árvores, de Ber-
tioga, localizado a cinquenta 
quilômetros da Vila Sahy, bair-
ro sebastianense mais afetado 
pelo temporal. 
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Os municípios que com-
põem a RT da Fé (Região 
Turística da Fé) se reuniram 
para traçar metas para o ano, 
com foco no setor. O encontro 
foi realizado no Sítio Flor do 
Campo, em Potim. Na reunião, 
ficou definida a unificação das 
agendas de eventos das cida-
des. “Esse calendário é muito 
importante para fomentar o 
turismo e o fluxo de turistas 
na região. As prefeituras têm 
15 dias para apresentar os 
calendários para que a gente 
possa produzir o unificado”, 
explicou o interlocutor da RT 
da Fé, Alex Cardoso.

Região Turística 
da Fé anuncia 
novo calendário 
unificado

Pág.  4
Movimentação no Santuário Nacional de Aparecida; projetos com peso no turismo religioso são pautas de reuniões com prefeituras da região
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Câmara de Lorena aprova Corujão da Saúde
Proposta do vereador Bruno Lorena quer reduzir a fila de espera para consultas, exames e cirurgias

A Câmara de Lorena apro-
vou, na sessão de segunda-
-feira (6), o projeto que cria o 
Programa “Corujão da Saúde”. 
De autoria do vereador Bruno 
Lorena (PSDB), o projeto tem 
o objetivo de reduzir as filas 
de espera de exames clínicos, 
exames de imagem, cirurgias 
e consultas.

Segundo o texto do projeto, 
o programa poderá ser im-
plantado em hospitais e clini-
cas da rede pública, particular 
e filantrópica. “Eles devem 
oferecer exames, consultas e 
cirurgias em horários alter-
nativos, preferencialmente 
das 18h à 0h, para oferecer 
atendimento médico de alta 
qualidade e acabar com as filas 

Andréa Moroni
Lorena

de espera, trazendo dignidade 
aos munícipes atendidos”.

O vereador lembrou que 
a Prefeitura de São Paulo 
adotou, em 2017, o projeto 
‘Corujão da Saúde’, que gerou 
bons resultados. “Vários canais 
de notícias apontaram que 
em menos de três meses, o 
programa atendeu 99,65% dos 
485.300 exames que estavam 
pendentes, o que evidenciou o 
sucesso do programa”, exaltou.

Segundo o Bruno Lorena, 
a Prefeitura, por meio de 
seu próprio pessoal, pode 
alocar esforços para esses 
atendimentos. “Não é demais 
lembrar que a própria admi-
nistração estendeu a carga 
horária de seus servidores. 
“A proposta quer melhorar o 
atendimento à população que 
faz uso do Sistema Único de 
Saúde, realizando exames e 

diagnósticos salvaguardando 
vidas, com a realização de 
cirurgias em tempo hábil, 
primando assim pela eficiência 
da administração e atenção ao 
cidadão”.

Apesar da afirmação do par-
lamentar, o autor da proposta 
e a Prefeitura, incluindo a se-
cretaria de Saúde, não haviam 
debatido a possibilidade da 
criação do Corujão da Saúde. 
“Eu não tive a oportunidade de 
conversar com o secretário de 
Saúde sobre o assunto, mas é 
um projeto muito relevante e 
tenho certeza que seria viável 
aqui”, revelou Lorena.

O projeto segue agora para 
análise do prefeito Sylvio Bal-
lerini, que pode sancioná-lo 
ou vetá-lo. Até o fechamen-
to desta matéria não havia 
informações da resposta da 
Prefeitura. Posto de saúde em Lorena; aprovada na Câmara, proposta do Corujão da Saúde espera sanção de Ballerini

Foto: Arquivo Atos

Câmara freia denúncia contra Piriquito e repassa 
análise à comissão de Justiça e Redação de Aparecida
Documento questiona licitações e uso de estrutura pelo governo; envolvimento de vereadora e contratado é denunciado

Uma denúncia apresen-
tada pelo vereador André 
Luiz Monteiro, o Padrinho 
(Patriota), contra o prefeito 
Luiz Carlos de Siqueira, o Pi-
riquito (Podemos), gerou novo 
confronto na Câmara de Apa-
recida. O chefe do Executivo 
é acusado de cometer crimes 
de responsabilidade e super-
faturamento em licitação na 
contratação de rede hoteleira.

De acordo com o documento 
de acusação, em janeiro deste 
ano, o Poder Executivo reali-
zou um pregão eletrônico em 
que firmou um contrato com 
a empresa Ecomapp Hotel e 
Restaurante Ltda no valor de 
R$ 196.360 para a contra-
tação de 552 quartos (vinte 
apartamentos individuais com 
cama de solteiro; quatrocen-
tos apartamentos duplos com 
duas camas de solteiro; 120 
apartamentos triplos com 
três camas de solteiro e 12 
apartamentos individuais com 
cama de casal), que, segundo a 
denúncia, acomodariam apro-
ximadamente 1.204 pessoas.

O parlamentar apontou 
um superfaturamento de 
R$72.096. Em consulta feita 
em sites de reservas pela 
internet, os valores apresen-
tavam-se menores, como dos 
quatrocentos apartamentos 
duplos com duas camas de 
solteiro, que foram contrata-
dos no valor R$ 330, mas, se-
gundo o denunciante, cotado 
por R$207, um aumento de 
quase 60%.

Além do mais, a contratação 
não obedeceu ao prazo de oito 
dias úteis entre a publicação 
do aviso (03/01/2023) e a 
apresentação das propostas 
(11/01/2023) do pregão, 
nos termos do que prevê o 
artigo 4°, inciso V, da lei n° 
10.520/2002.

A denúncia foi lida em ple-
nário, mas o presidente da 
Casa, Luiz Carlos Ferreira 
Junior, o Juninho Corpo Seco 
(Podemos), decidiu encami-
nhar o texto para avaliação 
da comissão permanente de 
Justiça e Redação.

“A denúncia foi acatada e 
dada a publicidade, mas o 
pedido do vereador denun-
ciante era para seguir o artigo 
78 (processo de cassação do 
prefeito), e consultando o ju-
rídico, percebemos que é um 

Marcelo Augusto dos Santos 
Aparecida

O documento finaliza de-
nunciando o chefe do Poder 
Executivo pelo possível crime 
de peculato e responsabilida-
de. De acordo com Monteiro, 
as máquinas patrol e retro-
escavadeira que pertencem 
ao município teriam sido uti-
lizadas dentro de um imóvel 
da suposta namorada do pre-
feito e procuradora municipal 
Ariadne Diniz Pinto, que fica 

O prefeito Piriquito (esq.), alvo de denúncias apresentadas por André Monteiro (dir.); condições de contratações e serviços são questionados

localizado na estrada muni-
cipal dos Bicudos, no bairro 
dos Mottas, em Guaratinguetá.

Outro lado – A redação do 
Jornal Atos procurou a ve-
readora Ana Alice para falar 
sobre o caso, mas ela preferiu 
não comentar as denúncias. 
O prefeito Piriquito afirmou 
que não agiu, em nenhum 
momento, de forma irregular 
na administração. Ele negou 
todas as acusações.

Sobre o aluguel do Prédio 
do Poupatempo, ele informou 
que ofereceu três lugares para 
o funcionamento do espaço, 
e que foi o Poupatempo que 
escolheu o lugar. O Poupa-
tempo paga 60% do aluguel 
e a prefeitura 40%.

Ele também negou que a 
máquina da Prefeitura de Apa-
recida tenha realizado obras 
em sítio particular. Segundo 
o prefeito, a máquina estava 
fazendo obra para auxiliar a 
Prefeitura de Guaratinguetá. 
Piriquito disse que esteve no 
local e que verificou pessoal-
mente que nenhum trabalho 
irregular foi feito.

E em relação ao hotel alu-
gado para os médicos de 
São Paulo, informou que os 
médicos residentes ficaram 
hospedados na Escola Co-
teca, e que os professores 
e médicos, que eram mais 
de cem, não tinham onde se 
hospedar. Então, ele fez um 
pregão para a contratação 
de um hotel para receber 
essa equipe.

conflito entre o Regimento 
Interno e a Lei Orgânica do 
Município. O artigo 200 é 
entendimento do presidente e, 
nesse caso, prefiro lidar com 
a cautela até mesmo para a 
gente não tenha uma decisão 
judicializada invalidada pela 
Justiça”, explicou o presidente. 
“O procedimento correto é 
a analise da denúncia para 
voltar ao plenário”.

Apesar do apontamento, 
o inciso terceiro do artigo 
38 diz que “... à Comissão de 
Justiça e Redação compete 
manifestar-se sobre o mérito 
das seguintes proposições: 
organização administrativa 
da Câmara e da Prefeitura; 
contratos, ajustes, convênios e 
consórcios; licença ao prefeito, 
vice-prefeito e vereadores 
(trecho do artigo)”.

A decisão da comissão pode-
rá ser apresentada na próxima 
sessão, marcada para o dia 
23 de março, ou no dia 3 de 
abril. Para Monteiro, a decisão 
do presidente do Legislativo 
é vista como uma ‘manobra 
programatória’. “O que foi pro-
tocolado não foi um projeto 
de lei, não foi um projeto de 
legislativo, não foi um ‘projeto 
de nada’, foi uma denúncia. E 
no nosso Regimento Interno 
não tem nada com relação a 
isso”, criticou Monteiro. “O 
presidente, infelizmente, usou 

de um artifício que ele con-
seguiu no meio jurídico para 
protelar o prosseguimento da 
denúncia”.

Denúncia – Além do pregão 
eletrônico para contratação 
da Ecomapp Hotel e do Res-
taurante Ltda, no valor de 
R$ 196.360, o parlamentar 
apontou o superfaturamento.  

Além disso, os alunos da Fa-
culdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, 
que realizaram o mutirão por 
meio do Peca, foram alojados 
na escola municipal Profes-
sora Virgulina Marcondes de 
Moura Fázzeri, localizada na 
praça Padre Victor Coelho de 
Almeida, onde os estudantes 
tiveram que tomar banho em 
água gelada por canos da pa-
rede, como aponta a denúncia.

Outro fator apontado por 
Monteiro é sobre grau de pa-
rentesco entre o sócio-admi-
nistrador do Ecomapp Hotel 
e a vereadora Ana Alice Braga 
Vieira (Podemos). A denúncia 
aponta que a parlamentar é 
tia do administrador do hotel. 
Além disso, Monteiro também 
questiona o contrato de loca-
ção que abriga o Poupatempo, 
que é de propriedade da mãe 
da vereadora, que reside no 
mesmo prédio localizado na 
rua Dr. Benedito Meirelles, 
n° 79, no Centro. “O prefeito, 
o vice-prefeito, os vereadores 

e os servidores municipais, 
bem como as pessoas ligadas 
a qualquer deles por matri-
mônio ou parentesco, afim 
ou consanguíneo, até o se-
gundo grau, ou por adoção, 
não poderão contratar com 
o Município, subsistindo a 
proibição até seis meses após 
findas as respectivas funções 
(artigo122 da Lei Orgânica do 
Município)”.

Foto: Marcelo A. dos Santos

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.
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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

Bertioga: Vendo casa 
em dois pavimen-
tos. Andar superior 
composto de sala, 
2 quartos, banheiro, 
cozinha e uma varan-
da nos fundos. Andar 
inferior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
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 gara-
gem, 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: 

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-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-

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 sensa-
ção de água na boca 
quando se depara 

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 in te resse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 

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 
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. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 

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, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO ELETRÔNICO nº 63/2022 – Proc. nº 609/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento dos recurso e contrarrazões
interpostos no PREGÃO ELETRÔNICO nº 63/2022, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos médicos para utilização dos pacientes com complicações
respiratórias após infecção por Covid-19.
Considerando o recurso apresentado pela empresa FIRST MEDICAL SERVICE
LTDA, nos Lotes 01 e 02, e contrarrazões das empresas HOSPITRONICA COM.
EQUIPAMENTO MED. HOSPITALAR LTDA – EPP, ganhadora do Lote 01, 
e LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, 
ganhadora do Lote 02, diante do MEM. 177/2023 - SAÚDE, a Pregoeira, juntamente
com a Comissão de Licitação, decide pelo PROVIMENTO PARCIAL do referido
recurso acima, por fim com a INABILITAÇÃO da empresa HOSPITRONICA COM.
EQUIPAMENTO MED. HOSPITALAR LTDA – EPP no Lote 01 e continuar com a
HABILITAÇÃO da empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA no Lote 02.
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 nova Proposta

TP n°. 02/2023 - Proc. nº. 48/2023
O Município de Lorena-SP torna público o resultado da sessão extraordinária 
referente a Tomada de Preço 02/2023 que tem como Objeto o Recapeamento 
asfáltico da Rua Padre João Renaudin (Trecho 1) - Olaria
Cujo analisamos a nova proposta da empresa R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP 
no valor de R$ 247.365,20, e decidimos que a proposta está de acordo com o 
que é exigido em edital e declaramos a empresa R2 PAVIMENTAÇÃO LTDA 
EPP VENCEDORA.
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 LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 013/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
15/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
15/03/2023 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO 
DIA 08/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 07/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 014/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 025/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
15/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 13H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
15/03/2023 AS 14H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR 
DO DIA 08/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 07/03/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 21 AO CONVÊNIO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 51.779.304/0001-30, por meio da 
Secretaria da Saúde, celebram o Termo Aditivo 21, que tem como objeto o repasse 
de recursos financeiros para aplicação nos serviços de saúde, considerando a 
necessidade de realizar as consultas e exames para diagnose, com valor global 
de R$ 3.010.142,27 (três milhões, dez mil, cento e quarenta e dois reais e vinte 
e sete centavos). Data da assinatura: 03/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 22 AO CONVÊNIO Nº 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Lorena, CNPJ nº 51.779.304/0001-30, por meio da 
Secretaria da Saúde, celebram o Termo Aditivo 22, que tem como objeto o repasse 
de recursos financeiros no montante de R$ 516.114,52 (quinhentos e dezesseis 
mil, cento e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), em observância ao 
disposto na Portaria nº 96, de fevereiro de 2023. Data da assinatura: 06/03/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 04 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 O município de Lorena/SP, 
CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Organização da Sociedade Civil Maria de 
Nazareth, CNPJ nº 51.783.728/0001-78, 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 01/2022, pelo período de 1 (um) 
mês, no valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).Data de assinatura: 
28 /02 /2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 05 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina 
da Sagrada Família, CNPJ nº 65.043.325/0001-05, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 05, para cobrir as 
despesas relativas à prorrogação do Termo de Colaboração 04/2021, pelo período 
de 01 (um) meses, no valor de R$ 29.120,00 (vinte e nove mil cento e vinte reais). 
Data de assinatura: 28/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina 
de Lorena, CNPJ nº 46.694.782/0001-07, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 08, para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Termo de Colaboração 02/2022, pelo período de 1 
(um) mês, no valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil duzentos reais). Data de 
assinatura: 28/02/2023.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3070/2023 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
recapeamento asfáltico na Rua Quintino Bocaiúva, Vila 
Canevari, Cruzeiro/SP, conforme especificações e demais 
informações constantes dos anexos que integram o presente 
Edital. Início: 09/03/2023 - Abertura: 24/03/2023 – 14:30 horas 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.
sp.gov.br, a partir da data de início acima indicada.
Cruzeiro, 07 de março de 2023

Emerson Antônio Gonçalves 
Presidente Comissão de Licitações

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 
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SAIBA MAIS

Estado determina envio de desabrigados
de São Sebastião para moradias de Bertioga
De acordo com governo, vítimas do temporal no Litoral Norte devem permanecer oito meses em 
cidade da Baixada Santista; Caixa libera saque emergencial do FGTS para moradores afetados

O Governo do Estado con-
firmou no domingo (5) que as 
famílias de São Sebastião que 
perderam suas casas no tem-
poral do mês passado serão 
abrigadas temporariamente 
em moradias populares em 
Bertioga, na Baixada Santista. 
A medida deve contemplar 
cerca de 1,2 mil vítimas da 
tragédia, que deixou um saldo 
de 65 mortos no Litoral Norte.

Segundo o governo do Es-
tado de São Paulo, as famílias 
que tiveram seus lares destru-
ídos nos últimos dias 18 e 19 
serão levadas para trezentos 
imóveis do Condomínio Qua-
resmeira, no Conjunto Habi-
tacional Caminho das Árvores 
de Bertioga, localizado a cerca 
de cinquenta quilômetros da 
Vila Sahy, bairro sebastianense 
mais afetado pelo temporal. As 

Da Redação
São Sebastião

moradias foram recentemente 
construídas pelo Governo 
Federal por meio do progra-
ma habitacional Minha Casa, 
Minha Vida.

Apesar de não divulgar 
quando iniciará o processo de 
encaminhamento das famílias 
a Bertioga, o Estado revelou 
que elas serão abrigadas por 
oito meses nas moradias, que 
possuem área útil de 43,23 
m² e contam com dois quar-
tos, cozinha, sala, banheiro e 
quintal. Atualmente, as vítimas 
do temporal seguem alojadas 
em pousadas e hotéis de São 
Sebastião.

A decisão em levar as víti-
mas do temporal para Bertio-
ga é uma medida emergencial 
e temporária do governo 
paulista, tendo em vista que 
deverá ser iniciada nos pró-
ximos dias a construção de 
casas em São Sebastião para 
os afetados. Durante entrevis-
ta coletiva no último dia 1, o 

governador Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) revelou que 
as moradias, que serão entre 
quatrocentas a seiscentas 
unidades, devem ser entregues 
em até 180 dias. Além de uma 
área segura no Vila Sahy, as 
casas serão erguidas também 
nos bairros Barequeçaba, Ma-
resias e Topolândia.

Apoio – Após solicitação 
do Ministério da Integração 
e Desenvolvimento Regional, 
a Caixa Econômica Federal 
liberou na sexta-feira (3) aos 
moradores de São Sebastião 
o direito ao ‘saque por ca-
lamidade’ do FGTS (Fundo 
de Garantia de Tempo de 
Serviço). Disponível apenas 
para os trabalhadores que 
possuem saldo na conta do 
FGTS, o resgate, que tem 
o valor máximo permitido 
em R$ 6.220, poderá ser 
solicitado até 21 de maio na 
agência da Caixa ou através 
do aplicativo FGTS.Moradias em Bertioga que podem receber famílias de São Sebastião afetadas pelas chuvas do última dia 19

Foto: Divulgação GESP

Região Turística da Fé anuncia calendário unificado 
para divulgar ações do setor na divulgação da região
Entidade cria escritório de projetos para propor obras de infraestrutura com foco na ampliação do setor para 2023

Os municípios que com-
põem a RT da Fé (Região 
Turística da Fé) se reuniram 
para traçar metas para o ano, 
com foco na aceleração do 
setor. O encontro foi realiza-

Andréa Moroni
RMVale

apresentar os calendários 
para que a gente possa pro-
duzir o unificado”, explicou 
o interlocutor da RT da Fé, 
Alex Cardoso.

Outra ação será o desenvol-
vimento de projetos para a 
captação de recursos. “Nossa 
intenção é captar os recursos 
para propor projetos de infra-

do no Sítio Flor do Campo, 
em Potim.

Na reunião ficou definida 
a unificação das agendas de 
eventos das cidades. “Esse 
calendário de eventos uni-
ficados é muito importante 
para fomentar o turismo e o 
fluxo de turistas na região. As 
prefeituras têm 15 dias para 

estrutura local voltada para 
o Turismo”, contou Cardoso, 
que informou que no final 
do ano passado, a associação 
elaborou o projeto Turismo 
São Paulo em Ação, em con-
junto com o Governo do Es-
tado. “Foi um grande ganho 
para as cidades a criação de 
um escritório de projetos, 
porque foram levantados 
todos os projetos necessários 
de infraestrutura para o de-
senvolvimento da RT da Fé. O 
investimento inicial gira em 
torno dos R$ 70 milhões, que 
pode vir da iniciativa privada 

ou do governo do Estado”.
O responsável pelo órgão 

destacou que a associação 
ficou preocupada no início 
com a troca do governo e a 
sequência do planejamento 
regional. “Não sabíamos se o 
governo atual ia manter nos-
sos projetos e as iniciativas 
que já estavam caminhando, 
mas a secretaria de Turismo 
já garantiu que os projetos 
serão mantidos”.

ART da Fé – A Associação 
da Região Turística da Fé é 
uma Instância de Governança 
Regional, referente à Região 

do Vale da Fé, com sede em 
Aparecida. 

Participam das atividades 
11 cidades, que oferecem 
produtos e serviços, Apare-
cida, Guaratinguetá, Cunha, 
Tremembé, Cachoeira Pau-
lista, Potim, Piquete, Lorena, 
Canas, Roseira e Lagoinha. 

A associação é uma entida-
de privada, sem fins lucrati-
vos, criada para atender as 
recomendações da secretaria 
de Turismo do Estado de 
São Paulo e o Programa de 
Regionalização do Turismo 
do Ministério do Turismo.


