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Levantamento aponta queda brusca na violência em Lorena
Dados revelam reduções de crimes nos últimos 19 anos; secretário destaca trabalho de inteligência na cidade

Apresentando estatísticas 
de quase duas décadas, um 
balanço divulgado pela Pre-
feitura na última quinta-feira 
apontou que Lorena regis-
trou quedas consideráveis 
nos principais indicadores 
criminais nos últimos anos. 
Historicamente uma das mais 
violentas do interior do esta-
do, a cidade teve em 2019 
reduções de 42% no número 
de assassinatos e 30% no de 
roubos em comparação ao 
ano anterior.

Com dados entre 2001 e 
2019, o levantamento publica-
do no site oficial da Prefeitura 
revela os números de casos de 
homicídios dolosos (quando 
há intenção de matar), furtos, 
roubos e furtos e roubos de 
veículos.  

As estatísticas do primeiro 
indicador criminal, apontam 
que o número de mortes 
violentas caiu de 28 no ano 
retrasado para 16 em 2019, 
atingindo o menor índice dos 
últimos nove anos. 

Já no comparativo entre o 
primeiro e o último ano ana-
lisado, a queda é ainda mais 
brusca, passando de 33 para 
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Lorena

16 homicídios, corresponden-
do a uma diminuição de 51%. 

Em relação a roubos, o 
balanço da secretaria de Segu-
rança Pública informa que os 
casos caíram nos últimos dois 
anos de 312 para 218, menor 
número nos últimos 19 anos. 

Com 744 ocorrências em 
2018, os furtos tiveram uma 
queda de 5% no ano passado, 
quando foi contabilizado 701 
casos. Em comparação a 2006, 
período de maior incidência 
de registros, a diminuição 
é ainda mais significativa, 
passando de 1.299 para 701, 
representando 46%. 

Já o último indicador ana-
lisado pelo levantamento, 
revela que no ano passado 
criminosos roubaram ou fur-
taram 45 veículos no municí-
pio. O número é 28% inferior 
ao do ano retrasado, quando 
63 proprietários tiveram seus 
automóveis levados. 

A modalidade criminal teve 
seu ápice na cidade em 2005, 
quando atingiu 120 registros. 
Confrontado com o do ano 
passado, o montante repre-
senta uma redução de 62%. 

À frente da secretaria de 
Segurança Pública de Lorena 
desde 15 de março de 2019, 
Carlos Lescura, que é major 
da Polícia Militar, destacou al-

guns fatores que contribuíram 
para a queda da criminalidade 
na cidade. “Além do alto inves-
timento municipal aplicado na 
estruturação da Guarda Civil, 
desenvolvemos um trabalho 
de inteligência que mapeou 
os horários e regiões onde 
ocorriam mais crimes, como 
os arredores da avenida Pei-
xoto de Castro no Vila Zélia e 
do ponto de ônibus do Prédião 
no Centro, onde muitos estu-
dantes eram assaltados. Com 
esta estratégia, intensificamos 
os patrulhamentos nestes tre-
chos, contribuindo para uma 
queda considerável nas taxas 
de furtos e roubos”.

Além de ressaltar a impor-
tância da parceria do Muni-
cípio com as polícias Civil e 
Militar no combate à crimi-
nalidade, o chefe da pasta 
revelou sua expectativa sobre 
o futuro. “Já que em breve as 
câmeras de monitoramento    
do COI (Central de Operações 
Integradas) entrarão em fun-
cionamento, a cidade ganhará 
uma importante ferramenta 
para inibir ainda mais as ações 
de criminosos. Continuaremos 
fazendo tudo que está ao 
nosso alcance para consolidar 
este legado, que busca tornar 
Lorena cada dia uma cidade 
mais segura”.

Região tem vitórias sobre 
vírus, mas não chega a 
metade da taxa nacional
Mesmo com novos registros de cura no Litoral Norte, Caraguá 
e Guará enfrentam dificuldades com recuperação de pacientes

Um levantamento divulgado 
pelo Governo Federal na tarde 
da última quarta-feira revelou 
que pouco mais da metade 
dos brasileiros infectados pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
conseguiu se curar. Tentando 
acompanhar o ritmo nacional, 
a RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) teve na última semana 
diversos pacientes que se recu-
peraram da doença. O ministro 
da Saúde, Nelson Teich, infor-
mou que o país registra 45.757 
casos de coronavírus, sendo 
2.906 mortes. Em contrapar-
tida, o número de pacientes 
curados é de 25.318, corres-
pondendo a uma taxa de recu-
peração de 55%. Líder de casos 
confirmados de Covid-19 no 
Litoral Norte, com três mortes 
e vinte moradores infectados, 
Caraguatatuba ganhou mais 
um motivo para se preocupar, 
já que apenas cinco pacientes 
conseguiram se curar (21% dos 
diagnosticados).Médico recuperado de coronavírus em Caraguatatuba; cidade e região registram curas da doença
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Câmara de Pinda critica Área 
Azul durante a quarentena

O funcionamento da Área 
Azul em meio à paralização 
de atividades na quarentena 
foi alvo de críticas na sessão 
de Câmara desta semana. Para 
o vereador Carlos Moura, o 
Magrão (PL), o serviço deveria 
ser suspenso, assim como foi 
feito com os estacionamentos 
privados. O parlamentar afir-
mou ainda que o prefeito Isael 

Domingues (PL) teria sido 
ameaçado pelo responsável 
pela empresa de demitir 25 
funcionários e por este moti-
vo as atividades de estaciona-
mento rotativo permanecem 
em funcionamento. “A lei ser-
ve para todos. ‘Pau que bate 
em Chico, bate em Francisco’ 
(sic)”, satirizou.
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Parque Nacional da Bocaina 
barra visitas à Pedra da Macela

O Parque Nacional da Serra 
da Bocaina suspendeu todas as 
visitações à Pedra da Macela, 
que tem como uma das prin-
cipais entradas a cidade de 
Cunha. A proibição para visitas 
é temporária, em virtude da 
pandemia do novo coronaví-
rus e os cuidados que estão 
sendo adotados pelos órgãos 
de saúde em níveis mundial, 
nacional e estadual. A Pedra 
da Macela era alvo de visitação 
turística até a última semana. 

A medida vale até o fim do 
período de isolamento social, 
imposto pelo Governo do 
Estado de São Paulo, no fim 
de março, e com data para en-
cerramento prevista para 10 
de maio. O governador João 
Doria (PSDB) pode estender 
o período de quarentena ou 
encerrar algumas restrições 
e a abertura da visitação do 
local compete à direção do 
parque.

Pág. 2

Ações do MPT (Ministério 
Público do Trabalho) e TRT-15 
(Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região) designaram R$ 
90,9 mil para o enfretamento 

Ações judiciais destinam mais de 
R$ 90 mil para saúde da RMVale

do combate ao novo coro-
navírus na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte).

Pág. 8

Guarda Civil Municipal de Lorena, que reforçou ações contra a violência e criminalidade nos últimos anos

Fotos: Rafaela Lourenço
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Parque Nacional da Serra da Bocaina 
suspende visitas à Pedra da Macela
Suspensão acompanha decreto de isolamento social do Governo do Estado; 
medida é tomada após aumento do número de visitantes à atrativo turístico

O Parque Nacional da 
Serra da Bocaina suspen-
deu todas as visitações à 
Pedra da Macela, que tem 
como uma das principais 
entradas a cidade de Cunha. 
A proibição para visitas é 
temporária, em virtude da 
pandemia do novo coro-
navírus e os cuidados que 
estão sendo adotados pelos 
órgãos de saúde em níveis 
mundial, nacional e estadual. 
A Pedra da Macela era alvo 
de visitação turística até a 
última semana.

A medida vale até o fim 
do período de isolamento 
social, imposto pelo Governo 
do Estado de São Paulo, no 
fim de março, e com data 
para encerramento prevista 
para 10 de maio. O governa-
dor João Doria (PSDB) pode 
estender o período de qua-
rentena ou encerrar algumas 
restrições e a abertura da 
visitação do local compete 
à direção do Parque.

O atrativo turístico recebia 
muitos visitantes de diversas 
cidades da região e de fora 
do Vale do Paraíba, inclusive 
de Minas Gerais. Em nota pu-
blicada, o Parque salientou 
que a visitação está suspensa 
de forma temporária e a 
proibição é indicada por pla-
cas posicionadas na entrada 
do espaço.

“A fiscalização está traba-

Leandro Oliveira
Cunha

lhando no interior, mesmo 
nesse período de pandemia, 
embora a área seja muito 
extensa e de difícil contro-
le. Pede-se a compreensão 
e o bom senso de todos e 
o respeito á determinação. 
Em breve, assim que passar 
esse período de crise pan-
dêmica, todas as atividades 
do Parque serão retomadas, 
incluindo as visitações aos 
seus atrativos”, informa.

Comandante da Polícia 
Militar nas cidades de Gua-

Médico recuperado de coronavírus em Caraguatatuba; cidade e região registram curas da doença
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Região acumula casos de vitórias sobre vírus, 
mas não chega a metade da taxa nacional
Mesmo com novos registros de cura no Litoral Norte, Caraguatatuba e Guaratinguetá enfrentam 
dificuldades com recuperação de pacientes; na contramão, Lorena supera média de 55% no país

Um levantamento divulga-
do pelo Governo Federal na 
tarde da última quarta-feira 
revelou que pouco mais da 
metade dos brasileiros in-
fectados pelo novo corona-
vírus (Covid-19) conseguiu 
se curar. Tentando acompa-
nhar o ritmo nacional, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) teve na última sema-
na diversos pacientes que 
se recuperaram da doença.

Em sua primeira entrevis-
ta coletiva, o novo ministro 
da Saúde, Nelson Teich, in-
formou que o país registra 
45.757 casos de coronaví-
rus, sendo 2.906 mortes. 
Em contrapartida, o número 
de pacientes curados é de 
25.318, correspondendo a 
uma taxa de recuperação 
de 55%.

Líder de casos confirma-
dos de Covid-19 no Litoral 
Norte, com três mortes e 
vinte moradores infectados, 
Caraguatatuba ganhou mais 
um motivo para se preocu-
par, já que dados divulgados 
pela Prefeitura na última 
quarta-feira apontaram que 
apenas cinco pacientes já 
conseguiram se curar, cor-
respondendo a apenas 21% 
do total de diagnosticados.

O caso mais recente de 
recuperação foi o do mé-
dico Gustavo Boher, 53 
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anos, que recebeu alta na 
última segunda-feira. O 
profissional de saúde, que 
foi contaminado no início 
de abril, segue em isolamen-
to domiciliar, aguardando 
liberação para voltar ao 
trabalho na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Centro de Caraguá. 

Além de Boher, outro mé-
dico foi curado recentemen-
te no município praiano. 
Liberado da UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) da 
Casa de Saúde Stella Maris 
no último dia 14, um pedia-
tra, de 47 anos, que estava 
internado desde o último 
dia 11, segue também em 
isolamento domiciliar. 

Além dos profissionais de 
saúde, receberam também 
alta nas últimas semanas 
outros três moradores, sen-
do um homem de 52 anos e 
duas mulheres, de 31 anos 
e 71 anos.  

Segunda cidade do Litoral 
com mais registros de coro-
navírus, sendo dois óbitos 
e outros 14 infectados em 
tratamento, São Sebastião 
teve na última terça-feira 
sua primeira paciente re-
cuperada. A idosa de 87 
anos, que estava internada 
desde o último dia 27 na 
Santa Casa, se livrou da 
doença após ser submetida 
a um tratamento baseado 
na combinação de diversos 
medicamentos como: azitro-
micina e hidroxocloroquina. 

Responsável pelo mu-

nicípio mais populoso da 
RMVale, a Prefeitura de São 
José dos Campos informou 
que já se recuperaram 72 
dos 149 diagnosticados com 
o Covid-19, representando 
um índice de 48%. Em con-
trapartida, a cidade tem 6 
óbitos confirmados e outros 
13 suspeitos. 

Com uma taxa de recu-
peração de 50%, Pindamo-
nhangaba, que contabiliza 
1 óbito e outros 11 infecta-
dos, teve 6 pacientes livres 
da doença. O mais recente 
curado foi um jovem de 28 
anos, que recebeu alta no 
último dia 17.  O paciente, 
que trabalha como cantor 
em navios, estava internado 
na Santa Casa desde o início 
do mês. 

Já Guaratinguetá tem um 
índice de recuperação de 
28% dos portadores do 
Covid-19. Dos sete casos 
confirmados, sendo quatro 
importados (contraídos em 
outras cidades), dois pacien-
tes se curaram. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, o primeiro recuperado 
foi um idoso de 60 anos que 
recebeu alta no último dia 
14 após ficar duas semanas 
internado no    hospital Frei 
Galvão. Já uma mulher de 
48 anos, que não precisou 
ser internada, superou a 
doença no início do mês. 

Com uma morte e cinco 
moradores infectados, Cru-
zeiro conta com uma taxa de 
42% de pacientes curados. O 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/209 PROC. Nº 530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
unidades de saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ Nº: 07.626.776/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 19,22,25,36,37,48
VALOR TOTAL: R$ 30.682,00 (trinta mil seiscentos oitenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020 PROC. Nº 127/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de sistema semafórico e serviços de
instalação de cabeamento aéreo para o município de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: CONTRANSIN IDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº: 00.390.052/0001-11
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
VALOR TOTAL: R$ 194.500,00(cento noventa e quatro mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020 PROC. Nº 129/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica 
preventiva e corretiva nos equipamentos e cabeamentos telefônicos nos departamentos 
da Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 55.500,00(cinquenta e cinco mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 64/2020 do PROC nº 170/2020-SUP – 2738/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máscara facial de proteção descartável PFF2, conforme 
especificações e quantitativos, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA: DANIELA CUSTÓDIO PUGLIESI ME CNPJ Nº: 22.440.672/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00(sessenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
CORREÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PP Nº 25/2020– PROC. Nº 136/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços preventivo de desinsetização e desratização nas áreas de acesso
comuns internas e externas com fornecimento de materiais, transporte e mão de obra,
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: M.V. PAISANTE ME CNPJ Nº: 13.724.254/0001-02
Valor Total: R$ 43.300,93(quarenta e três mil trezentos reais vinte noventa e três centavos)

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 172/2020; 2669/2020GPRO, com 
fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de segurança com lentes de policarbonato e armação 
anatômica, destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde decorrente do 
COVID-19. 
CONTRATADA: BORRACHAS BEM TE VI COMPANY LTDA
CNPJ Nº: 01.353.276/0001-16

caso mais recente é o de um 
morador de 49 anos que foi 
liberado da Santa Casa no 
último dia 9 após ficar uma 
semana internado no hospi-
tal. Os outros dois pacientes 
que venceram o coronavírus 
foram uma idosa de 80 anos 
e um homem de 59 anos.

Apesar não revelar deta-
lhes sobre os perfis dos pa-
cientes e datas de liberação, 
a Prefeitura de Lorena in-
formou que três moradores 

receberam alta neste mês. 
Desta maneira, o índice de 
curas atinge 60%, já que a 
cidade registra cinco casos 
confirmados, sendo um im-
portado. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou dados aos de-
mais municípios da RMVale, 
mas as Prefeituras não en-
caminharam respostas até 
o fechamento desta edição.

Fotos: Reprodução 

A Pedra da Macela, que está proibida de receber visitantes devido a pandemia do novo coronavírus

ratinguetá e Cunha, capitão 
Wagner Guimarães, reforçou 
o pedido para que as pessoas 
não visitem o atrativo. “Não 
é propício e tem determi-
nação estatal e legal para 
não entrar. Foram feitas 
notificações (em pessoas 
flagradas no atrativo). Peço 
que as pessoas não visitem 
a Pedra da Macela, pois é 
possível notificação e multa. 
A Prefeitura e o pessoal do 
Parque já pediram apoio da 
Polícia e nós fiscalizaremos”, 

concluiu o comandante.
Proibições – Fora dos atra-

tivos turísticos de aventura, 
como a Pedra da Macela, a 
principal atração do turis-
mo da fé católica na região 
permanece sem missas ou 
celebrações abertas ao pú-
blico. O Santuário Nacional 
de Aparecida não recebe 
romeiros desde a publica-
ção do decreto estadual de 
isolamento social. A medida 
acompanha a determinação 
de Doria.
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OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA

CNPJ/MF nº.45.201.019/0001-34

(Valores em Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

ATIVO

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO (*9)

INTANGÍVEL (*10)

Caixa e Equivalentes de Caixa

Valores a Receber

Adiantamentos a Fornecedores

Adiantamentos a Empregados

Créditos Tributários

Outras Contas a Receber

Estoques

Despesas Antecipadas

Débitos de Terceiros

Depósitos Judiciais

CIRCULANTE

PASSIVO

Empréstimos e Financiamentos

Fornecedores

Obrig Trabalhistas e Sociais

Salários

Encargos Sociais

Provisão para Férias

Obrigações Tributárias

Outras Obrigações  (*13)

NÃO CIRCULANTE

Contas a Pagar

Provisões p/ Contigências

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Déficit do Período

Ajustes de Exercícios Anteriores

 6.151.106,78  3.761.125,12  2.755.749,77 

 8.009.546,00  7.910.109,99  9.001.440,97 

 1.224.955,87  477.898,13  356.297,43 

 671,21  910,45  11.700,01 

 4.397,90  4.345,04  10.122,74 

 1.093.349,82  997.504,21  1.110.943,66 

 8.493.060,25  9.052.842,05  9.051.453,13 

 13.282,37  13.423,73  6.997,84 

 29.388,24  31.488,24  35.643,18 

 109.672,81  172.351,39  460.257,78 

 15.000,00  15.000,00  15.000,00 

 48.594.061,77  50.783.315,14  53.135.772,05 

 56.526,77  81.956,86  148.033,39 

 -    111,00  6.190,20 

 4.858.632,20  4.596.582,62  6.402.128,44 

 2.574.619,12  2.622.802,89  2.412.940,24 

 723.291,52  781.604,86  720.674,83 

 5.007.594,20  5.459.035,73  5.316.808,15 

 267.422,40  288.837,81  270.285,72 

 4.070.727,12  3.375.332,66  1.300.550,69 

 1.050,00  2.850,00  4.650,00 

 890.581,34  424.089,99  1.593.266,94 

 55.752.904,62  59.128.928,35  59.368.686,10 

 671.092,43  723.903,59  -   

(1.001.542,89) (3.042.995,21) (301.554,34)

(20.902,26) (1.056.932,11)  61.796,59 

 73.795.469,80  73.304.152,18  77.156.423,56 

 24.990.370,20  22.218.158,72  22.304.705,55 

 48.805.099,60  51.085.993,46  54.851.718,01 

 73.795.469,80  73.304.152,18  77.156.423,56 

 17.502.286,56  17.124.307,57  16.429.578,27 

 8.305.504,84  8.863.443,48  8.450.423,22

 891.631,34  426.939,99  1.597.916,94 

 55.401.551,90  55.752.904,62  59.128.928,35 

2019 2019 2018  2018  2017  2017 

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

(*4)

(*16)

(*17)

(*8)

(*17)

(*19)

(*5)

(*6)

 -    -    1.054.832,89 

Despesas Antecipadas

(*7)

Aplicações Financeiras

 450,01  1.881,83  2.178,72 

(*8)

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA

CNPJ/MF nº.45.201.019/0001-34

(Valores em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - (DRP) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

RECEITA OPERACIONAL

Receitas de Doações (*21 e *22)
Receita Prestação Serviços
Receita Venda Mercadorias
Receita Locação
(-) Dedução de Venda de Mercadorias
(-) Custo da Prestação de Serviços
(-) Custo da Venda de Mercadorias
(-) Custo da Produção Vendida
Trabalho Voluntariado

(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS (*25)
(-) CUSTO ASSIST SOCIAL-PROJETOS

OSSA - Lar Nª Sra. AParecida

Assistência Social - Proteção aos Idosos

OSSA - Casa Peq Trabalhador

Assistência Social

Obras Sociais da Arq Aparecida

Assistência Social

Obra Social São Pedro Apóstolo

Creche (*26)

Obra Social Nª Sra de Lourdes

Creche  (*26)

Assistência Social

Obra Social Santana

Assistência Social

Obra Social Sr. Bom Jesus

Assistência Social

Ação Social Nª Sra. da Glória

Assistência Social

OSAA - Cat Bas. e Sant. Nacional

Assistência Social

OSSA - Centro de Qualificação Hoteleira

Assistência Social

Trabalho Voluntariado (*27)

(-) CUSTOS OUTROS SERV. SOCIAIS

RESULTADO BRUTO

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas C/ Pessoal

Despesas Gerais/Administrativas

Despesas Tributárias

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Receitas Financeiras

 14.809.949,13  18.438.149,84  16.176.339,53 
 31.944.356,84  29.206.060,67  28.547.828,09 
 90.252.545,79  83.826.218,60  82.953.094,76 

 126.820,00  106.056,20  474.181,34 
(310.407,29) (334.859,76) (301.869,62)

(17.380.067,48) (16.406.206,42) (14.651.213,72)
(41.959.776,97) (40.484.998,29) (39.456.733,61)

 78.922,34  99.438,78  73.503,06 
 3.611.014,24  3.743.219,06  3.323.823,74 

(-) Despesas Financeiras

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)

Alienação de Ativo

(-) Custo Alienação do Ativo

Indenização de Sinistro

DÉFICIT DO PERÍODO

 2.266.246,76  2.278.749,83  2.165.100,84 

 4.243.675,01  4.498.672,20  4.135.478,80 

 6.943.448,60  6.764.775,19  6.425.204,21 

 258.037,00  240.446,19  768.196,25 

 205.534,99  198.264,75  908.785,56 

 25.196,69  12.584,00  16.918,04 

 277.987,58  287.742,95  193.442,86 

 432.943,12  406.372,58  125.954,57 

 26.710,08  27.760,00  33.367,80 

 626.365,00  529.513,34  643.873,82 

 414.631,80  162.417,02  269.621,50 

 78.922,34  99.438,78  73.503,06 

(14.366.970,36) (14.328.454,35) (13.249.194,05)

(8.951.234,69) (7.832.099,46) (7.617.689,84)

(135.377,76) (126.770,52) (151.217,02)

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 210.235,75  151.141,32  267.421,74 

(16.789,79) (22.841,29)

 -    41.640,01  11.375,46 

(1,20) (41.441,29) (5.634,37)

 3.000,59  6,79  0,92 

 81.015.219,22  78.100.398,32  77.138.953,57 

 58.346.542,72  58.615.445,12  56.327.896,35 

 17.609.599,58  17.314.663,10  15.970.847,43 

 22.668.676,50  19.484.953,20  20.811.057,22 

(23.866.664,74) (22.656.453,95) (21.360.888,61)

(1.197.988,24) (3.171.500,75) (549.831,39)

 193.445,96  128.300,03  242.535,04 

 2.999,39  205,51  5.742,01 

(1.001.542,89) (3.042.995,21) (301.554,34)

2019  2018  2017

 40.736.943,14  41.300.782,02  40.357.048,92 

OSAA - Loja Oficial

Assistência Social

OSAA - Pousada do Bom Jesus

Assistência Social

 54.855,10  185.932,78  82.593,33 

 134.831,66  47.434,74  128.806,79 

Despesas Depreciação/Amortização (413.081,93) (369.129,62) (342.787,70)

(24.886,70)

Outras Receitas

(158.137,38) (92.680,36)  -   

Creche - Educação

Creche - Educação  810.733,84  789.868,79  -   

 809.480,01  784.689,96  -   
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OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº.45.201.019/0001-34

(Valores em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (DMPL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

HISTÓRICO PATRIMÔNIO SOCIAL

AJUSTES DE

 AVALIAÇÃO

PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO

EXERCÍCIO

AJUSTES DE

EXERCÍCIOS

ANTERIORES

TOTAIS

SALDO EM 31.12.2017

Incorporação Ajustes de Av Patrimonial 2017

Incorporação do Superávit/Déficit de 2017

Incorporação dos Ajustes de Exercícios 

Anteriores de 2017

Superávit/Déficit do Período 2018

Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDO EM 31.12.2018

IIncorporação do Superávit/Déficit de 2018

Incorporação dos Ajustes de Exercícios 

Anteriores de 2018

Superávit/Déficit do Período 2019

Ajustes de Exercícios Anteriores

SALDO EM 31.12.2019

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 59.368.686,10  -   (301.554,34)  61.796,59 

 -    -    -    -   

(301.554,34)  -    301.554,34  -   

 61.796,59  -    -   (61.796,59)

 -    -   (3.042.995,21)  -   

 -    -    -   (1.056.932,11)

(3.042.995,21)  -    3.042.995,21  -   

(1.056.932,11)  -    -    1.056.932,11 

 -    -   (1.001.542,89)  -   

 -    -    -   (20.902,26)

 59.128.928,35 

 -   

 -   

 -   

(3.042.995,21)

(1.056.932,11)

 -   

 -   

(1.001.542,89)

(20.902,26)

 59.128.928,35  723.903,59 (3.042.995,21) (1.056.932,11)  55.752.904,62 

 55.752.904,62  671.092,43 (1.001.542,89) (20.902,26)  55.401.551,90 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 2018  -    723.903,59  -    -   

Incorporação Ajustes de Av Patrimonial 2018  723.903,59 (723.903,59)  -    -   

 723.903,59 

 -   

Ajustes de Avaliação Patrimonial 2019  671.092,43 0,00  0,00  0,00  671.092,43

2019 2018 2017
Fluxo de Caixas da Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes 125.350.332,38 118.208.755,63 112.063.210,01
Pagamento a Fornecedores e Empregados (61.327.079,85) (62.402.749,80) (59.338.824,71)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (100.244,40) (108.000,62) (167.347,46)
Pagamento a Funcionários (70.451.521,27) (66.277.238,29) (60.140.237,27)
Recebimento de Donativos/Subvenções 14.002.211,73 17.856.228,56 15.875.694,47
Outras Receitas 3.488.437,99 1.209.224,08 691.852,98
Outras Despesas (2.198.903,95) (2.456.930,83) (1.947.713,59)
Donativos Diversos (5.615.083,73) (5.532.544,74) (5.164.090,64)
= Caixa Liquido Proveniente das Atividades Oper. 3.148.148,90 496.743,99 1.872.543,79

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Compra de Ativos (759.967,24) (548.201,53) (885.527,54)
Recebimento pela Venda de Equipamentos 1.800,00 2.000,00 4.300,00
=Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Investimento (758.167,24) (546.201,53) (881.227,54)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Dividendos Pagos - - -
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos - - -

Variação Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.389.981,66 (49.457,54) 991.316,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período 3.761.125,12 3.810.582,66 2.819.266,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 6.151.106,78 3.761.125,12 3.810.582,66
Variação Liquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.389.981,66 (49.457,54) 991.316,25

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº45.201.019/0001-34

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

(Valores em reais)

2017

5.875.127,28

3.729.588,17

464.691,35

0,61

1.532.091,03

1.590.410,43
7.891,00

(66.210,40)
0,00

61.796,59

16.429.578,27

386.497,62
(3.042.995,21)
3.705.514,20

(1.056.932,11)

13.782,14
83.396,11

671.092,43

(20.902,26)

(1.001.542,89)
3.926.323,52

723.903,59
43.225,01

0,00

2.772.211,48

648.208,94

1.167.773,75

1.343.987,91
0,00

(1.347.191,11)
1.170.976,95

(781.276,13)

879.816,85

5.634,37
(43.442,58)

0,00
827.211,09

OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
CNPJ/MF nº 45.201.019/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - (DOAR)  EM 31 DE DEZEMBO DE 2019, 2018 E 2017
(Valores em Reais)

2019 2017

Origem de Recursos 3.926.323,52 4.277.044,74

2018
386.497,62

Das Operações
Déficit do Período
Depreciação e Amortização 3.727.399,61

(301.554,34)
4.277.044,74

Ajuste de Exercicios Anteriores
Aumento do Exigivel a Longo Prazo
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Ajuste de Movimentação de Intangíve/Imobilizado
Valor Residual Baixado do Investimento e Imobilizado

Aplicaçao de Recursos

Aquisição de Imobilizado
Aquisiçao Intangivel
Aumento do Realizável a Longo Prazo
Reduçao do Exigível a Longo Prazo 0,00

VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS 3.397.227,892.394.232,49

176.095,53
55.512,38

2.394.232,49

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - VCCL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
(Valores em Reais)

2019 2018 Variação

Ativo Circulante 24.990.370,20 22.218.158,72

377.978,99

22.304.705,55

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo Circulante 17.502.286,56 17.124.307,57

Variação dos Recursos 
Circulantes Líquidos 7.488.083,64 5.093.851,15
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OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA

CNPJ/MF nº 45.201.019/0001-34
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - (DVA) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017

(Valores em Reais)

 2019  2018  2017% % %

Receitas  125.706.252,51  116.687.780,35  115.081.937,751

 111.199.053,23  112.697.419,51  121.886.495,34 Receita de Vendas de Mercadorias e Serviços1.1

 3.871.508,14  3.948.714,04  3.816.756,58 Outras Receitas Operacionais1.2

 11.376,38  41.646,80  3.000,59 Outras receitas1.3

Insumos Adquiridos de Terceiros  65.236.627,89  61.045.933,16  60.368.011,362

 5.968.417,15  4.433.946,66  4.944.260,49 Custo de Manut. das Atividades c/ Projetos Sociais2.1

 54.399.594,21  56.611.986,50  60.292.367,40 Custos Das Mercadorias e Serviços Vendidos2.2

Retenções  3.698.582,49  3.673.370,72  3.727.399,613

 3.727.399,61  3.673.370,72  3.698.582,49 Depreciações, Amortizações e Exaustões3.1

Valor Adicionado Liquido Produzido pela Entidade  56.771.042,13  51.968.476,47  50.986.526,784

Valor Adicionado Recebido em Transferencia  15.020.184,88  18.589.291,16  16.443.761,275

 267.421,74  151.141,32  210.235,75 Receitas Financeiras5.1

 16.176.339,53  18.438.149,84  14.809.949,13 Receitas Donativos5.2

Valor Adicionado Total a Distribuir  71.791.227,01  70.557.767,63  67.430.288,056

Distribuicao do Valor Adicionado  71.791.227,01  70.557.767,63  67.430.288,057  100,00  100,00  100,00

 61.193.113,02  66.474.993,92  66.260.030,69 Pessoal e Encargos7.1  92,30  94,21  90,75 

 283.919,67  250.463,45  228.698,34 Impostos, Taxas e Contribuições7.2  0,32  0,35  0,42 

 1.107.488,04  1.241.904,89  391.718,35 Despesas Financeiras e Alugueis7.3  0,55  1,76  1,64 

 5.147.321,66  5.633.400,58  5.912.322,52 Doações a Entidades7.4  8,24  7,98  7,63 

(301.554,34)(3.042.995,21)(1.001.542,89)Déficit Apurado no Período7.5 (1,40) -4,31 (0,45)

(*) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Da Redação
RMVale

Ações do MPT (Ministério 
Público do Trabalho) e TRT-
15 (Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região) de-
signaram R$ 90,9 mil para 
o enfretamento do combate 
ao novo coronavírus na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

São duas verbas. A primei-
ra, de R$ 70,9 mil, é oriunda 
de determinação da 1ª Vara 
do Trabalho de Taubaté (em 
um processo contra uma 
grande fabricante de eletrô-
nicos), e outra, de R$ 20 mil, 

pela Vara do Trabalho de 
Pindamonhangaba contra 
uma empresa de montagem 
industrial.

O valor será investido 
na produção de protetores 
faciais (Face Shields), que 
serão doados para uso em 
unidades de saúde da região 
e confeccionados pela Fatec 
(Faculdade de Tecnologia) 
de Taubaté.

A instituição de ensino se 
beneficiária com R$ 80,9 e 
os outros R$ 10 mil foram 
destinados à uma agên-
cia de publicidade, para a 
produção de campanha de 
conscientização para o uso 
de máscaras, que já está em 
fase de criação.

Ações judiciais destinam mais de 
R$ 90 mil para saúde da RMVale

Câmara critica funcionamento da Área 
Azul durante a quarentena em Pinda
Mesmo com isolamento social, serviço continua operando normalmente nas ruas

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O funcionamento da Área 
Azul em meio à paralização de 
atividades na quarentena foi 
alvo de críticas na sessão de 
Câmara desta semana. Para 
o vereador Carlos Moura, o 
Magrão (PL), o serviço deveria 
ser suspenso, assim como foi 
feito com os estacionamentos 
privados.

O parlamentar afirmou 
ainda que o prefeito Isael 
Domingues (PL) teria sido 
ameaçado pelo responsável 
pela empresa de demitir 25 
funcionários e por este moti-
vo as atividades de estaciona-
mento rotativo permanecem 

em funcionamento. “A lei ser-
ve para todos. ‘Pau que bate 
em Chico, bate em Francisco’ 
(sic)”, satirizou.

O tema tem sido levantado 
pelos moradores da cidade, 
em redes sociais. Para os 
internautas, é injusto a conti-
nuidade das cobranças, com 
relatos de multas para quem 
não sabia que a aplicação 
estava mantida.

Em nota, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
mou que “o Comitê de En-
frentamento ao Covid-19 
analisou exaustivamente as 
solicitações e reclamações da 
sociedade e que a empresa Es-
tapar, por ser concessionária 
de um serviço público, e que 
venceu uma licitação, atende 

à regras diferenciadas de uma 
empresa comum. Portanto, 
a empresa justifica seu fun-
cionamento tendo em vista 
que na região central estão 
abertos drogarias, bancos, 
supermercados, lotéricas e 
unidades de saúde, mercado, 
entre outros serviços essen-
ciais...”.

O texto da administração 
municipal destaca ainda que 
“a Área Azul é um serviço que 
não tem atendimento com 
aglomeração. Desta forma, 
em um primeiro momento, o 
Comitê entendeu não proibir 
o funcionamento, até como 
forma de desestimular a 
presença de motoristas e 
população em geral na região 
central da cidade”.

De acordo com o decreto 
vigente em Pinda, podem 
funcionar somente estabeleci-
mentos que prestem serviços 
essenciais à população, entre 
eles postos de gasolina, super-
mercados, bancos e lotéricas. 
Comércios como restaurantes 
e food trucks podem exercer 
atividades pelo delivery. 

Fotos: Bruna Silva

Estacionamento em Pindamonhangaba, que teve funcionamento de Área Azul criticado por vereador Magrão

“A prevenção é uma das 
armas mais importantes 
que temos para vencer 
essa pandemia.  O MPT 
tem destinado verbas tra-
balhistas em todo o Brasil 
para hospitais, unidades 
de saúde e programas de 
pesquisa, a fim de fortale-
cer o combate ao corona-
vírus, trazendo benefícios 
diretos para a população e 
para a classe trabalhadora, 
notadamente aqueles que 
trabalham na área de saúde. 
Esperamos que as destina-
ções em Taubaté tragam os 
mesmos benefícios”, afirmou 
a procuradora Celeste Maria 
Ramos Marques Medeiros.

Da Redação
Pindamonhangaba

A secretaria de saúde de 
Pindamonhangaba con-
firmou, nesta quarta-feira 
(22), mais um caso positivo 

para a Covid-19. De acordo 
com informações da pasta, o 
paciente é um caminhoneiro 
de 66 anos que teve o exame 
coletado, há um mês, pelo 
sus (Sistema Único de Saúde) 
e analisado pelo Instituto 

Caminhoneiro é novo caso com Covid-19 em Pinda
Adolfo Lutz.

O homem cumpriu a qua-
rentena estabelecida em casa 
e já está em boas condições. 
Até o momento, Pinda soma 
12 casos confirmados e 29 
exames estão em análise 
pelo laboratório estadual. De 
acordo com números oficiais 
do Município, seis pacientes 
estão curados e tiveram alta, 
11 pessoas estão hospitaliza-
das em unidades de saúde pú-
blicas e particulares, quatro 
permanecem na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva).

A Prefeitura voltou a re-
forçar o pedido para que a 
população permaneça em 
isolamento social e, caso seja 
necessário sair, que faça o 
uso de máscaras e higieni-
zação contínua das mãos 
com água e sabão ou álcool 
em gel.

PS de Pinda, que registrou mais uma confirmação do coronavírus

Fotos: Bruna Silva
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COMUNICADO 
Comunicamos aos funcionários da IMBEL – INDÚSTRIA DE 

MATERIAL BÉLICO – FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS (FPV), inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.444.232/0003-09, que a listagem com a 

relação dos funcionários favorecidos pela sentença obtida nos autos 

do processo de nº 0011236-12.2015.5.15.0088, que determinou o 

pagamento em dobro das férias, já está disponível no Sindicato 
para análise pelos interessados até o dia 08/05/2020. 

Caso haja interesse em saber se o nome consta como favorecido, 
poderá comparecer na sede da entidade, ou fazer contato via 

email: stquimicos@yahoo.com.br.  
Após dia 08/05/2020, caso não haja a inclusão de eventual 

favorecido que não conste na listagem, o Sindicato irá concordar 

com os nomes apresentados pela empregadora.  

Lembramos que os funcionários que já receberam a dobra de férias 
por meio de ação individual não serão novamente beneficiados pela 

decisão da ação coletiva. 
 

Sem mais, 
 

Lorena, 23 de abril de 2020. 
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COMUNICADO 
Comunicamos aos funcionários da IMBEL – INDÚSTRIA DE 

MATERIAL BÉLICO – FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS (FPV), inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.444.232/0003-09, que a listagem com a 

relação dos funcionários favorecidos pela sentença obtida nos autos 

do processo de nº 0011236-12.2015.5.15.0088, que determinou o 

pagamento em dobro das férias, já está disponível no Sindicato 
para análise pelos interessados até o dia 08/05/2020. 

Caso haja interesse em saber se o nome consta como favorecido, 
poderá comparecer na sede da entidade, ou fazer contato via 

email: stquimicos@yahoo.com.br.  
Após dia 08/05/2020, caso não haja a inclusão de eventual 

favorecido que não conste na listagem, o Sindicato irá concordar 
com os nomes apresentados pela empregadora.  

Lembramos que os funcionários que já receberam a dobra de férias 
por meio de ação individual não serão novamente beneficiados pela 

decisão da ação coletiva. 
 

Sem mais, 
 

Lorena, 23 de abril de 2020. 
 

_________________________________________________________________ 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS 
DE LORENA E PIQUETE E REGIÃO 

 


