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PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 - PROCESSO Nº
299/2021-2 – OBJETO: Registro de preços para forneci-
mento de lanches, denominado Kit Lanche, embalado
individualmente, em condições higiênico-sanitárias ade-
quadas, para atender a necessidades do CRAS/ SCFV e
CREAS. 

DATA DE ABERTURA: 06 de Julho de 2021 às 10:00
horas, no Departamento de Compras, Licitações e
Contratos – SF, situado na Rua do Progresso, 700 -
Centro – Rio Grande da Serra/SP. 

O edital, anexos, demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.gov.br , solicitados pelo e-mail:
licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo telefone:
(11) 4821-4857. Emerson Honorato de Oliveira –

Secretário Municipal de Cidadania e Inclusão Social –
21/06/2021.

PROCESSO 241/2021 - PREGÃO Nº 04/2021 –
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATE-
RIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES PER-
TENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
DA SERRA. Diante de pedido da Secretaria requisitante,
ficam retificados os descritivos dos itens, e ratificadas as
demais exigências editalícias. Deste modo, fica reagen-
dada a sessão de abertura do certame para o dia
07/07/2021 às 10h00. O novo edital, anexos, e esclare-
cimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-
mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no
Departamento de Licitações - telefone: (11) 4820-3366.
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Como enfrentar 
as perdas? 

As incertezas e o medo da
perda trazidos pela pandemia
da Covid-19 nos levaram a pla-
nejar a vida no curto prazo.
Nos entristecemos com tantas
despedidas causadas pelo
vírus e por tantas outras cir-
cunstâncias. 

Os serviços de psicologia e
psiquiatria estão com uma
demanda crescente pelo
suporte ao luto. O trabalho do
psicólogo é fazer as pessoas
sentirem, entrarem em conta-
to com a dor. Quando estamos
com o coração partido preci-
samos de alguém que nos
acompanhe. A terapia dá um
lugar para o acolhimento. 

O luto é a noite escura da
alma. Quebra as nossas jane-
las, as nossas portas e abala as
estruturas da casa interna. É
um tornado que muda tudo de
lugar em segundos. 

Quando falamos de luto,
falamos de amor. Dor e luto
fazem parte de qualquer expe-
riência de amor, e essa dor
que lateja pede cuidados. Dói
porque você amou. 

Com o tempo a dor será
transformada em saudade. A
vida se encarregará de trazer
novos significados por meio
dessa experiência. Todos nós
temos uma série de dores e
sofrimentos que nos fizeram
chegar até aqui. 

O enlutado precisa ser fiel
aos próprios sentimentos, mas
é necessário aceitar a perda
para poder se reerguer e para
que os profissionais possam
ajudar. 

Ninguém merece a dor da
perda, mas o sofrimento exis-
te mesmo assim. É a vida com
seus altos e baixos. 

O psicólogo é solicitado
para fortalecer emocional-
mente o paciente pela dor
resultante do rompimento dos
vínculos. Faz parte da elabora-
ção do luto tratar em terapia

as culpas irracionais ou ilusões
de desfechos diferentes para
buscar adaptação e supera-
ção. 

A perda é para sempre, mas
a vida é possível no luto.
Podemos seguir adiante, com
respeito ao tempo de cada
pessoa. Voltar a sorrir, a dan-
çar, a sonhar e recomeçar. 

Cuidar é a essência do que
fazemos na psicologia e pres-
supõe uma relação de amor
por si e pelo outro. Cuidar é o
exercício diário do amor. 

Rubem Alves em "O amor
que acende a lua” fala sobre o
desejo de sermos ouvidos de
maneira calma e tranquila, em
silêncio. Amamos não quem
fala bonito, mas quem “escuta
bonito”.

Sara Andreozzi Petrilli 
do Nascimento

Psicóloga da Clínica Elgra,
especialista em psicossomáti-
ca psicanalítica e pós-gradua-
da em psicologia hospitalar.
CRP 82574/06.
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Em busca do grande sonho
A cidade de Rio Grande da Serra foi à

busca, em mais uma tentativa, de tirar o
grande sonho de sua população - o
Terminal Rodoviário. Por diversas vezes,
foi dito que, finalmente, o projeto esta-
ria saindo do papel, mas nada de con-
creto chegou a ser feito ou entregue a
população.  

A cidade e seus moradores
sempre careceram de um siste-
ma de transporte público que
fosse capaz de atender digna-
mente seus usuários. Sem um
Terminal Rodoviário e com uma Estação
de Trem cada vez mais deteriorada pelo
tempo, os passageiros clamavam para
que algo fosse feito - e parece que
alguns esforços podem começar a surtir
efeito.  

Um deles foi a visita de Claudinho da
Geladeira ao Governador João Doria.

Junto aos demais prefeitos da região,
Geladeira levou a questão até Doria e
espera confiante de que sua demanda
seja atendida o quanto antes. Já a outra
foi a conquista de R$ 47 milhões que
serão destinados para a construção da
nova estação da CPTM do município -

essa sim, já está garantida aos
cofre municipais. 

Ambas as obras retirarão a
cidade de um grande atraso em
comparação aos demais muni-
cípios da região. Já passou do

tempo de Rio Grande da Serra evoluir e
tornar-se uma cidade capaz de atender
as demandas de sua população.  

As melhorias para o transporte públi-
co são apenas os primeiros passos para
que a cidade possa deixar a zona perifé-
rica e comece a caminhar rumo ao
desenvolvimento.

““AAss  mmeellhhoorriiaass  ppaarraa
oo  ttrraannssppoorrttee    ssããoo
aappeennaass  oo  pprriimmeeiirroo

ppaassssoo””


