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Parcelamento exclusivo em 21 vezes no Cartão de Crédito Santander. A oferta de 
21 vezes sem juros de R$ 18,95, ou valor à vista de R$ 398,00, para o Moto G8 Play no 
Plano Pós 15GB considera, exclusivamente, habilitação no plano indicado. Bônus de 5GB 
promocional e válido por 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelado atendendo a 
critério exclusivo da Claro. Oferta válida de 17/4 a 31/5/2020, ou enquanto durarem os 
estoques. Imagem meramente ilustrativa.

Saae remove mais de trezentos quilos 
de gordura no esgoto de Aparecida
Restos de alimentos e construção civil são descartados de forma irregular e 
causam entupimento de galeria subterrânea em centro hoteleiro na cidade

A secretaria de Obras de 
Aparecida interrompeu tem-
porariamente uma obra na 
avenida Aristides de Andrade 
devido ao entupimento de 
tubulações da via. O Saae 
(Serviço Autônomo de Águas 
e Esgoto) identificou que 
uma das galerias da avenida 
estava obstruída por mais 
de trezentas quilos de gor-
dura descartados de forma 
irregular por hotéis. O pro-
blema, segundo a autarquia, 
é recorrente.

De acordo com nota da 
Prefeitura, as obras estavam 
em fase de conclusão. Foi 
construída uma segunda via 
de rolamento, que pode me-
lhorar a fluidez do trânsito. 
Durante o serviço, foi identi-
ficado o entupimento de uma 
galeria de esgoto na região e 
o Saae foi acionado para fazer 
a limpeza e desobstrução. 
Segundo o Executivo, hotéis 
teriam descartado restos de 
alimentos e de construção 
civil direto na rede de esgoto.

Controlador interno da 
autarquia, Osmair Toledo, 
afirmou que o descarte irre-
gular é comum no município 
e vira um grande problema, 
pois o despejo, uma vez feito 
por grandes hotéis e em 
grande volume, acarreta em 
uma espécie de placa que se 
acumula nas tubulações e im-

Leandro Oliveira
Aparecida

pede a passagem do esgoto, 
gerando o entupimento de 
galerias.

“O que vem acontecendo 
com alguns hoteleiros na re-
gião central, é que eles estão 
adotando a maneira de se des-
fazer do resto de comida. Eles 
estão triturando o alimento e 
jogando na rede de esgoto. 
Com isso, acaba danificando 
a rede, porque junta o óleo 
que é usado para fazer frituras 
pelo hotel”, afirmou.

De acordo com Toledo, a 
rede comporta normalmente 
o volume de esgoto da região, 

mas vem sofrendo com o 
despejo irregular de óleo e 
detritos. “Não são todos, mas 
aqueles que não tem consci-
ência, descartam de forma 
irregular. A nossa rede com-
porta normal a região central, 
mas devido ao volume de óleo, 
ele vai fazendo uma placa 
que obstrui o escoamento do 
esgoto”, concluiu.

Foram desobstruídos dez 
metros da rede de esgoto da 
avenida Aristides de Andrade 
e serão limpos mais trezentos 
metros, de acordo com o Saae. 
Se não for possível a desobs-

Pinda tem 28 
casos e Lorena 
decreto após 25º 
registro de Covid

trução, a autarquia terá que 
trocar toda a rede. “A gente 
pede encarecidamente que os 
hoteleiros façam o descarte 
correto do óleo vegetal, que 
é usado na cozinha. Não são 
todos hoteleiros, são alguns 
que tem essa prática”.

Não há uma punição ao 
hoteleiro responsável pelo 
descarte irregular na rede 
de esgoto. Saae e secretaria 
de Obras alinham um proje-
to de lei de prevenção para 
criação de caixas coletoras 
de gordura, para cada hotel 
do município.

Cidades somam 53 pacientes infectados pelo novo 
coronavírus; quarentena é reforçada como prevenção

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), decretou 
na última quinta-feira (7), que 
secretarias e departamentos 
poderão retornar à rotina de 
trabalho em tempo integral, 
durante oito horas por dia a 
partir desta sexta-feira (8), exce-
to trabalhadores acima de ses-
senta anos de idade. Devido à 
pandemia do novo coronavírus, 

alguns servidores municipais 
das secretarias estavam com 
jornada de trabalho reduzida 
em cinco horas. De acordo com 
a Prefeitura, os trabalhadores 
deverão retornar a dinâmica 
normal de trabalho durante 
oito horas diárias. Funcionários 
que fazem parte do grupo de 
risco não terão necessidade de 
cumprir a carga horária, poden-

do fazer o trabalho em home 
office. A decisão foi tomada 
pela necessidade dos serviços. 
A flexibilização da quarentena, 
segundo o prefeito, respeita o 
decreto de isolamento do go-
verno estadual, que segue até 
o próximo dia 31, prorrogação 
determinada  pelo governador 
João Doria (PSDB).
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Moradora de Lorena usa máscara, em proteção contra o novo coronavírus; cidade chega a 25 confirmações
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Trabalho do Saae de Aparecida; autarquia questiona despejo em hoteis

Fotos: Reprodução Saae

O número de visitantes ao 
Gomeral tem chamado atenção 
dos moradores da região. O 
bairro, que fica na zona rural de 
Guaratinguetá, é um dos pon-
tos principais para o turismo 
de aventura. Mas mesmo com 
as recomendações da OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde), 
do Ministério da Saúde e da 
secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo de que seja respei-

tado o isolamento social devido 
ao novo coronavírus, muitas 
pessoas têm ido para o bairros 
nadar, acampar ou aproveitar 
os atrativos turísticos. O Go-
meral, que fica na região mais 
alta da cidade, é conhecido pela 
beleza natural, pelo Festival 
Culinário da Truta, pelas cacho-
eiras e pelo sossego. Sempre de 
portas abertas aos visitantes, 
dessa vez, os moradores pedem 

Visitas ao Gomeral preocupam moradores, 
que pedem isolamento durante quarentena

para que seja respeitada a 
recomendação de isolamento 
social para que a Covid-19 
não se propague na cidade. 
A presidente da Associação 
de Amigos do Gomeral, Lúcia 
Helena Espíndola, afirmou que 
os moradores, proprietários de 
pousadas e restaurantes, estão 
preocupados com o movimento 
de pessoas no bairro.

Pág. 4
Atividades esportivas no Gomeral; moradores temem por isolamento
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Roseira tem 
primeiro 
caso de novo 
coronavírus

A Prefeitura de Roseira con-
firmou a primeira contamina-
ção pela Covid-19. O estado 
de saúde do paciente, idade e 
possível local de infecção não 
foram informados no boletim 
epidemiológico.
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Roseira confirma primeiro 
caso de novo coronavírus

A Prefeitura de Roseira con-
firmou, nesta segunda-feira 
(11), a primeira contamina-
ção pela Covid-19. O estado 
de saúde do paciente, idade e 
possível local de infecção não 
foram informados no boletim 
epidemiológico.

De acordo com a adminis-
tração, uma pessoa está hos-
pitalizada e outras nove estão 
sendo monitoradas, enquanto 
aguardam os resultados dos 
exames. Até o momento, a se-
cretaria de Saúde do municí-
pio contabilizou 16 pacientes 
com síndrome gripal.

O prefeito Jonas Polydoro 
(PSD) fez um pronuncia-
mento, no fim desta tarde, 
reforçando a necessidade de 
cuidados e meios de proteção 

Da Redação
Roseira

à doença. “Vamos nos preve-
nir. Faça o uso de máscara, 
evite aglomeração. Gostaria 
de agradecer todos os pro-
fissionais da área de saúde 
para que juntos possamos 
combater esse vírus”. 

Na RMVale, os casos de 
contaminação chegaram a 
982 confirmados nesta se-
gunda-feira, com 43 mortes. A 
região investiga ainda 1.027 
casos e 26 óbitos.

As cidades com mais in-
fecções são: São José dos 
Campos (367); São Sebas-
tião (209), Jacareí (67), Ca-
raguatatuba (62), Taubaté 
(52), Ubatuba (33), Pindamo-
nhangaba (28), Ilhabela (27), 
Lorena (25), Igaratá (19), 
Guaratinguetá (18), Caçapava 
(15) e Cruzeiro (13). Outros 
oito municípios (entre eles, 
Roseira) têm pelo menos um 
caso confirmado de Covid-19. Atendimento à população de Roseira; cidade registra primeiro caso

Fotos: Reprodução PMR

Pinda conta com três novas 
ambulâncias para transportar 
contaminados por Covid-19

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou, 
na última semana, que 
colocou em funcionamen-
to três novas ambulâncias 
para colaborar nas ações 
contra o novo corona-
vírus. De acordo com o 
Município, os veículos já 
estão em funcionamento 
para atender pacientes.

A ambulâncias serão 
utilizadas exclusivamen-
te para pacientes testa-
dos positivamente para 
a Covid-19. Elas também 
devem operar no Pronto 
Socorro Municipal, além 
das Unidades de Pronto 
Atendimento nos bairros 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Araretama e Cidade Nova.
O contrato deste atendi-

mento terá vigência de três 
meses. 

Os veículos terão normas 
criteriosas de desinfecção 
e terão controle de higie-
nização.

Pinda tem 28 casos confir-
mados de novo coronavírus. 
A administração municipal 
afirmou que os testes adqui-
ridos têm sido “grandes alia-
dos”, pois facilita o diagnós-
tico precoce e oferece um 
cenário real da incidência do 
vírus na cidade. Medidas de 
contenção da doença como 
fechamento de serviços não 
essenciais e adoção do uso 
obrigatório de máscaras em 
estabelecimentos comerciais 
foram tomadas desde o últi-
mo mês.

FIQUE
A SALVO DO

COVID-19.

Ética e transparência, a serviço do po.
GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

O Coronavírus (COVID-19) causa uma doença respiratória semelhante à 
gripe com sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. 
• Proteja-se lavando as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
• Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
• Evite aglomerações se estiver doente.
• Mantenha os ambientes bem ventilados.
• Não compartilhe objetos pessoais.

A CÂMARA CONFIA NA ATITUDE POSITIVA DA NOSSA GENTE PARA 
VENCER A BATALHA CONTRA O CORONAVÍRUS.

www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

O MELHOR REMÉDIO CONTRA O
CORONAVÍRUS É A INFORMAÇÃO.

Serviço fica à disposição do PS e das 
UPA’s do Cidade Nova e Araretama

Pinda chega a 28 casos e Lorena tem novo 
decreto após 25ª confirmação de Covid-19

Cidades somam 53 pacientes infectados na quarentena
Wanessa Telles
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), decretou 
na última quinta-feira (7), que 
secretarias e departamentos 

poderão retornar à rotina de 
trabalho em tempo integral, 
durante oito horas por dia a 
partir desta sexta-feira (8), 
exceto trabalhadores acima de 
sessenta anos de idade.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, alguns servidores 
municipais das secretarias esta-
vam com jornada de trabalho 
reduzida em cinco horas. De 
acordo com a Prefeitura, os 
trabalhadores deverão retornar 
a dinâmica normal de trabalho 

durante oito horas diárias. 
Funcionários que fazem parte 
do grupo de risco não terão 
necessidade de cumprir a 
carga horária, podendo fazer 
o trabalho em home office.

A decisão foi tomada pela 
necessidade dos serviços. A 
flexibilização da quarentena 
na cidade, segundo o prefeito, 
respeita o decreto de isola-
mento do governo estadual, 
que segue até o próximo dia 
31, prorrogação determinada 

nesta sexta-feira (8).
Isolamento – Com 51%, Gua-

ratinguetá aponta queda na 
taxa de isolamento na última 
terça-feira (5), comparado a 
duas semanas atrás, quando 
estava com 54%. São Sebastião, 
Ubatuba e Lorena seguem 
acima da média, com 62% e 
60%, respectivamente. Cara-
guatatuba segue com 55% 
e Pindamonhangaba 54%, 
atingindo menor índice, mas 
na meta estipulada pelo Estado.

De acordo com o governador 
João Doria (PSDB), novas ações 
de combate à disseminação do 
vírus, serão adotadas. Cidades 
que apresentarem taxa de iso-
lamento superior de 50%, terão 
quarentena flexibilizada. Nas 
demais cidades que não atin-
girem a média, medidas mais 
rígidas podem ser aplicadas.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2193 - Bruno Gustavo de Carvalho  e Michele da Silva Coutinho. 
Ele, brasileiro, Aux. de expedição, solteiro, nascido no dia 07 de 
setembro de 1984, residente e domiciliado na Rua Morentina da 
Conceição Teixeira, 57, Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filho de Roseni 
Aparecida de Carvalho. Ela, brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 
21 de julho de 1989, residente e domiciliada na Rua Morentina da 
Conceição Teixeira, 57, Sta Terezinha, Aparecida/SP, filha de Luiz 
Zabeu Monteiro e Maria Lucia da Silva Monteiro.
 2194 - Edilson Gonçalves Ferreira e Ana Thalita Amorim de 
Almeida. Ele, brasileiro, Autônomo, solteiro, nascido no dia 28 
de agosto de 1999, residente e domiciliado na Trav. Vila Guarino, 
39, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Elenilton Miranda Ferreira e 
Giovana Aparecida Gonçalves. Ela, brasileira, do lar, solteira, nascida 
no dia 28 de agosto de 1995, residente e domiciliada na Trav. Vila 
Guarino, 39, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Marcelo Amorim de 
Almeida e Ana Paula Galdino da Silva 
 2195 - Jose Roberto Cardoso e Solange Barbosa. Ele, brasileiro, 
Serralheiro, divorciado, nascido no dia 06 de janeiro de 1950, 
residente e domiciliado na Rua Expedicionário Monego, 128, Sta. 
Luzia, Aparecida/SP, filho de Benedito Alves Cardoso e Maria 
Benedita Alves Cardoso . Ela, brasileira, Aux. de cozinha, solteira, 
nascida no dia 21 de abril de 1967, residente e domiciliada na Rua 
Expedicionário Monego, 128, Sta Luzia, Aparecida/SP, filha de 
Joaquim Barbosa e Yolanda Machado Barbosa
2196 -Marco Antonio Diniz dos Santos Reis e Giovanna Magraner 
Santos e Silva. Ele, brasileiro, programador, solteiro, nascido no 
dia 08 de janeiro de 1990, residente e domiciliado na Rua Padre 
Claro Monteiro, 47, centro, Aparecida/SP, filho de Marco Antonio dos 
Santos Reis e Vilma Jose Diniz Reis. Ela, brasileira, coordenadora, 
solteira, nascida no dia 26 de dezembro de 1997, residente e 
domiciliada na Rua Padre Claro Monteiro, 47, centro, Aparecida/SP, 
filha de Gilmar Francisco Silva e Silmara Magraner Santos    
2197 - Marcio Marques da Costa e Claudia Maria Rosa. Ele, 
brasileiro, Autônomo, divorciado, nascido no dia 25 de agosto de 
1972, residente e domiciliado na Rua Luiz Chad, 67, Ponte Alta, 
Aparecida/SP, filho de Jose Marques da Costa e Francisca Marques 
da Costa. Ela, brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 26 de 
dezembro de 1974, residente e domiciliada na Rua Luiz Chad, 67, 
Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Benedito Rosa e Terezinha Cezar 
Rosa

Indiara Jogas, gerente da Águas Piquete, realiza entrega 
de máscaras de proteção para a secretária Fátima Gouvêa, 
da Secretaria do Desenvolvimento Social de Piquete"

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020 PROC. Nº 113/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia, 
para revitalização da Av. Dr. Peixoto de Castro, Vila Zélia, com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP
CNPJ Nº: 03.750.447/0001-76
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ 2.604.820,48(dois milhões seiscentos e quatro mil oitocentos e vinte
reais quarenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 PROC. Nº 173/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública que no Pregão Presencial 30/2020, cujo o objeto 
é Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação de prédio e mobiliário nas 
localidades das Secretarias de Saúde e de Educação, com a disponibilização de mão de 
obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, declaramos que a empresa 
MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, se consagrou-se habilitada parcialmente 
nos lotes 1 no valor total de R$ 3.284.175,31 (Três milhões duzentos e oitenta e quatro 
mil cento e setenta e cinco reais e trinta e um centavos) e no lote 2 no valor total de R$
1.386.025,15 (Hum milhão trezentos e oitenta e seis mil vinte e cinco reais e quinze 
centavos) e a convocamos para apresentação da Memória de Cálculo – Resumo – ANEXO 
IX, conforme exigido no item 12.16 do edital. A ata da sessão pública se encontra disponível 
no site da Prefeitura Municipal de Lorena. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 214/2020; 1966/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviço de conserto do equipamento seladora, marca Tepron, pertencente a farmácia 
de manipulação do Município.
CONTRATADA: TEPRON EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 02.228.030/0001-85

 Diante da rápida disse-
minação do coronavírus, a 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) recomenda que 
toda população faça uso 
de máscara facial de pro-
teção ao sair de casa para 
prevenir a proliferação do 
Covid-19.

Com isso, a procura pelo 
item aumentou, fazendo com 
que muitas empresas, ONGs 
e voluntários começassem a 
contribuir na confecção de 
máscaras.

Em Piquete, a empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água da cidade, 
Águas Piquete, realizou no 
dia 12 de maio a doação de 
350 máscaras de proteção 
facial para a Prefeitura Mu-
nicipal e para a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
de Piquete, com o objetivo 

Da Redação
Piquete

Águas Piquete realiza doação de máscaras para munícipes de Piquete
de auxiliar no combate ao 
Covid-19. Estas máscaras 
foram confeccionadas por 
costureiras da própria ci-
dade e serão destinadas aos 
munícipes que mais preci-
sam e também ao Lar dos 
Idosos São Vicente de Paulo.

Para a secretária respon-
sável pela Secretaria de 
Desenvolvimento social, 
Fátima Gouvêa, a doação 
veio em boa hora, especial-
mente devido ao decreto 
do Governo de São Paulo 
tornando obrigatório o uso 
das máscaras faciais.

“ Estamos muito gratos 
por essa ação da Águas 
Piquete que, com certeza 
contribuirá no combate a 
coronavírus no nosso mu-
nicípio” destacou Gouvêa.

Segundo a Águas Piquete, 
iniciativas sociais como esta, 
de solidariedade e empatia, 
são muito importantes neste 
momento de pandemia.

“Nosso objetivo é cola-

Uso de máscaras é indispensável no 
combate a proliferação do Covid-19

borar com a prevenção e 
a saúde dos moradores de 
Piquete, desta forma, con-
tribuímos para reduzir os 

impactos da disseminação 
do Covid-19 em nossa re-
gião”, afirma Indiara Jogas, 
gerente operacional.

CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO APÓS AFASTAMENTO INSS
LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

À
Sr. GERALDO EUGÊNIO DA SILVA.
CIDADE DE: CACHOEIRA PAULISTA -SP 
Convocamos que o funcionário entre em contato com a empresa no prazo de 05 (cinco) dias
Para que seja atualizado sua condição de Afastamento de suas atividades. 
Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras dificuldades e transtornos, 
para a empresa e os demais colaboradores.
Diante disto, vimos através desta notificá-lo a entrar em contato imediato através do telefone (21) 
96761-4947 ou e-mail luciene.pimenta@geminienergy.com.br, thiago.silva@geminienergy.com.br 
Ressaltamos que o seu não comparecimento ou contato caracterizará abandono de emprego, 
ocasionando sua demissão por justa causa nos termos do artigo 482, alínea i, da CLT.
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2020.

Thiago Silva Amaral
Assistente Administrativo

LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO APÓS AFASTAMENTO INSS
LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

À
Sr. LUIZ PAULO DA SILVA JUNIOR 
CIDADE DE : LORENA-SP
Convocamos que o funcionário entre em contato com a empresa no prazo de 05 (cinco) dias
Para que seja atualizado sua condição de Afastamento de suas atividades. 
Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras dificuldades e transtornos, 
para a empresa e os demais colaboradores.
Diante disto, vimos através desta notificá-lo a entrar em contato imediato através do telefone (21) 
96761-4947 ou e-mail luciene.pimenta@geminienergy.com.br, thiago.silva@geminienergy.com.br 
Ressaltamos que o seu não comparecimento ou contato caracterizará abandono de emprego, 
ocasionando sua demissão por justa causa nos termos do artigo 482, alínea i, da CLT.
Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2020.

Thiago Silva Amaral
Assistente Administrativo

LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da empresa Perfilor SA Construções Indústria e Comércio, a 
participarem da Assembleia Extraordinária, que se realizará no próximo 
dia 15 de maio de 2020, às 09h00, em convocação única, respeitando 
quorum legal, na sede da empresa, situada na Avenida Peixoto de 
Castro, QI6 GB, no Pólo Urbo Industrial, na cidade de Lorena/SP, para 
tratar de assuntos referente a Medida Provisória 936/2020. Lorena/
SP, 12 de maio de 2020. 

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020 PROC. Nº 171/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de insumos para pacientes insulino dependentes de Lorena, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME CNPJ Nº: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 12,14
VALOR TOTAL: R$ 49.725,00(quarenta e nove mil setecentos vinte e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 79/2020 do PROC nº 183/2020-SUP – 1142/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de
Oxigênio, Corgon 20 e Acetileno, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços
Municipais, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: C. A. GONÇALVES DA SILVA & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020

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 183/2020; 1142/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
serviços de recarga de Oxigênio, Corgon 20 e Acetileno para atender as necessidades da 
Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: GONÇALVES DA SILVA & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

Tomada de Preço n°. 03/2020 – Proc. nº. 67/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto na TOMADA DE 
PREÇO n°. 03/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a realização 
de serviços de melhoria em iluminação pública nos Bairros do Aterrado, Vila Cristina e 
Vila Portugal. O presidente e Equipe de Apoio comunicam que o recurso apresentado 
pela empresa RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME, contra a empresa RT – 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, foi conhecido, mas não provido, conforme Parecer 
Jurídico nº 364/2020. 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
EDITAL – NOTA DE REABERTURA

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 32/2020 PROC. Nº 178/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em manutenção preventiva de aparelhos de academia de musculação, 
pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 26 de Maio de 2020, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situados 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 MUNICIPAL SILVEIRAS
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal convida a população  para Audiência 
Pública na Câmara Municipal de Silveiras, na próxima 
terça-feira, dia 19/05/2020 às 14 horas, para demonstrar 
a avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro 
quadrimestre do ano de 2020.
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Obra é orçada em R$ 2,5 milhões; bairro não recebe investimento para melhoria há quase três décadas

O número de visitantes 
ao Gomeral tem chamado 
atenção dos moradores da 
região. O bairro, que fica na 
zona rural de Guaratinguetá, 
é um dos pontos principais 
para o turismo de aventura. 
Mas mesmo com as reco-
mendações da OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), 
do Ministério da Saúde e 
da secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo de que 
seja respeitado o isolamento 
social devido ao novo coro-
navírus, muitas pessoas têm 
ido para o bairros nadar, 
acampar ou aproveitar os 
atrativos turísticos.

O Gomeral, que fica na 
região mais alta da cidade, 
é conhecido pela beleza na-
tural, pelo Festival Culinário 
da Truta, pelas cachoeiras 
e pelo sossego. Sempre de 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Bairro na zona rural de Guará tem recebido grande volume de pessoas semanalmente; secretaria de 
Saúde orienta população a denunciar desobedientes às determinações contra o novo coronavírus

portas abertas aos visitan-
tes, dessa vez, os moradores 
pedem para que seja res-
peitada a recomendação de 
isolamento social para que 
a Covid-19 não se propague 
na cidade.

A presidente da Associação 
de Amigos do Gomeral, Lúcia 
Helena Espíndola, afirmou 
que os moradores, proprie-
tários de pousadas e restau-
rantes, estão preocupados 
com o grande movimento de 
pessoas no bairro. “É triste 
chegar a esse ponto, de nós 
que temos estabelecimentos, 
que vivemos do turismo, che-
gar a pedir para as pessoas 
que não venham. Mas é pelo 
bem de todos”, desabafou.

Ela contou que o grupo 
teve que interditar a Ca-
choeira do Onça, local que 
estava sendo muito visita-
do, com direito a acampa-
mento. “Mesmo sendo uma 
propriedade particular, as 

Atividades esportivas são uma das atrações do Gomeral; moradores temem desrespeito ao isolamento

Fotos: Reprodução

Visitas ao Gomeral na quarentena preocupam 
moradores, que pedem respeito ao isolamento

pessoas estavam invadindo, 
entrando. O pátio da igreja 
também, que se manteve 
desde o início trancado, com 

Após um investimento muni-
cipal de R$ 2,5 milhões, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
iniciou nesta semana a fase 
final da obra de recapeamento 
asfáltico do bairro Pasin no 
distrito de Moreira César. A 
melhoria atende um antigo pe-
dido das famílias da região, que 
eram obrigadas a conviverem 
com os transtornos causados 

Pinda projeta para junho conclusão recapeamento do Pasin 
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

pela falta de calçamento ade-
quado no local.

Um dos bairros mais populo-
sos do distrito, o Pasin recebe o 
serviço de reparos na pavimen-
tação de suas 13 vias desde no-
vembro do ano passado, após 
ordem do prefeito Isael Domin-
gues (PL). Já em fevereiro de 
2020, as equipes municipais 
concluíram a modernização 
do sistema de drenagem do 
bairro, que também era alvo 
de críticas dos moradores, já 

que alguns pontos registravam 
alagamentos no período das 
fortes chuvas, colocando em 
risco a segurança de motoris-
tas e motociclistas.  

Depois de quase seis meses 
do início da obra, o Executivo 
anunciou que ela entrou em 
sua última etapa, que tem 
a previsão de ser concluída 
até o fim de junho. A medida 
busca solucionar uma série 
de problemas no calçamento 
como: afundamento, buracos, 

crateras, fissuras, ondulações 
e trincas.

Além de explicar que o reca-
peamento é viabilizado através 
da utilização de cerca de três 
mil toneladas de massa asfálti-
ca e o aluguel de diversos tipos 
de maquinários, a secretária de 
Obras e Planejamento Urbano, 
Marcela Franco, ressaltou que 
a melhoria era uma antiga 
reivindicação das famílias do 
bairro, que nunca havia re-
cebido uma ação desta desde 

sua fundação, ocorrida no fim 
da década de 1980. “Muitos 
não acreditavam que nossa 
gestão iria cumprir com esse 
compromisso assumido. Mas 
hoje temos o dever de prestar 
contas deste trabalho que traz 
além do visual, mais segurança 
para o trânsito do bairro”. 

Já Isael, revelou que em 
breve diversos outros pontos 
do município deverão receber 
melhorias semelhantes. “Te-
mos um compromisso com o 

Mantiqueira, que está incluso 
também em uma outra etapa 
de nosso cronograma de reca-
peamento. Já no Shangri-la, es-
tamos analisando com carinho 
a melhor forma de atuar nesse 
bairro que há muito tempo 
aguarda a melhoria em seu 
pavimento. Enfim, posso citar 
todos os bairros que estão 
no nosso planejamento e aos 
poucos, com responsabilidade 
financeira vamos melhorando 
o asfalto da cidade toda”.

cartaz, para as pessoas não 
entrarem. Estamos tendo 
(problemas) ainda. Deixam 
(visitantes) o carro mais 

longe, passam por cima 
da porteira e acampam no 
local”.

O secretário de Segurança 

Pública de Guaratinguetá, 
Marco Antônio ‘Major’ Oli-
veira, respondeu que nas 
situações em que há invasão 
de propriedade particular, é 
recomendado acionar a Po-
lícia Militar através do 190.

Sobre o Gomeral, o secre-
tário afirmou que não foi 
feita nenhuma fiscalização 
pela secretaria na região até 
o momento. “Ressaltamos 
a importância da conscien-
tização de todos quanto 
ao isolamento social. Em 
hipótese alguma deve haver 
aglomerações. Estamos rece-
bendo denúncias e conforme 
o caso é repassado a secre-
taria da Fazenda, Vigilância 
Sanitária, Fiscal de Postura, 
mas isso principalmente 
em casos na área central”, 
explicou. “No caso de acam-
pamento, pessoas indo para 
a área rural, dependendo da 
situação cabe o acionamento 
da Polícia Militar”, concluiu.


