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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.

Lojas Teddy são reabertas na quarentena após mudança 
de classificação de atividades e têm flagrante de filas
Rede retoma trabalho em unidades; Lorena e Cruzeiro têm avaliação de registro e Pinda suspende retomada

Totens para uso gratuito de álcool em gel, distribuídos na cidade

Após a alteração no registro 
Cnae (Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas) as 
unidades da rede Lojas Teddy 
retomaram as atividades, 
nesta terça-feira (19), na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Depois de anunciar a 
reabertura de unidades pela 
região, a rede encontrou bar-
reiras em Lorena, Cruzeiro e 
Pindamonhangaba.

De acordo com o presidente 
da Aceg (Associação de Co-
mercial e Empresarial de Gua-
ratinguetá), Ricardo Teberga, 
anteriormente não constava a 
predominância da comerciali-
zação de mantimentos para a 
loja. “Então ele (o responsável) 
foi até a junta comercial do 
estado de São Paulo e fez a 
alteração do contrato social, 
onde colocou a atividade com 
predominância em produtos 
alimentícios”, destacou. 

Foi assim que a empresa 
conseguiu caracterizar a 
Teddy como atividade comer-
cial permitida pelos decretos 
municipais da região, que 
permitem o funcionamento de 
estabelecimentos essenciais, 
como os que fornecem ali-
mentação. Em Guará as lojas 
estão abertas normalmente.

Até a tarde desta terça-feira, 
a informação em Pinda era de 
que a Teddy havia retomado 
as atividades, com direito 
a flagrantes de filas. Até o 
fechamento desta edição a 
Acip (Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
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Silveiras instala dez totens de
álcool em gel contra Covid-19
Investimento de R$ 3 mil pode aumentar de acordo com a demanda; cidade não tem 
casos confirmados da doença e amplia planejamento de prevenção ao novo coronavírus

nhangaba) ainda não havia 
se pronunciado sobre o caso.

No início da noite, a in-
formação de que a loja não 
poderia seguir aberta devi-
do a alteração foi realizada 
na receita e não no alvará 
de funcionamento. Como a 
Prefeitura não está emitindo 
alvarás, a empresa não deve 
ser reaberta na cidade.

Outra alteração aconteceu 
em Lorena, que aguardava 
uma conclusão de um pedido 
judicial ao promotor local. Na 
noite da terça-feira, a infor-
mação era de que a empresa 
seguia atendendo por meia 
de whatsapp.

Em Cruzeiro, a loja teve 
de ser fechada novamente 
devido ao um embate com o 
Sindicato do Comércio.

De acordo com as medi-
das de prevenção contra a 
Covid-19 em São Paulo, o 
comerciante deve obedecer 
às normas de distanciamento, 
estabelecer filas com espaça-
mento entres os clientes, além 
de disponibilizar álcool em gel 
para higienização das mãos.

Havan – Após a decisão de 
uma liminar feita pela juíza 
Maria Isabella Carvalhal Bra-
ga, no último dia 13, a loja 
de departamentos voltou a 
exercer suas atividades as 
margens da rodovia Presi-
dente Dutra, em Lorena. O 
entendimento foi de que o 
estabelecimento faz parte da 
categoria de hipermercados, 
que está permitida a trabalhar 
pelo decreto municipal. Justi-
ficando a reabertura, a defesa 
enfatizou que há o comércio 
contínuo de produtos de hi-
giene pessoal e alimentícios.

Apesar da cidade não ter re-
gistros de Covid-19, Silveiras 
segue com os investimentos 
na prevenção da doença. A 
Prefeitura instalou dez totens 
de álcool em gel em pontos 
estratégicos para reforçar a 
higienização da população. 
A aquisição realizada por 
recursos próprios totalizou 
R$ 3 mil.

Os objetos que fazem parte 
das medidas adotadas pelo 
prefeito Guilherme Carva-
lho (PSDB) para combater e 
evitar o contágio pelo novo 
coronavírus, disponibilizarão 
álcool em gel gratuitamente 
para os moradores da cidade.

Foram adquiridos, ini-
cialmente, dez unidades do 
equipamento com recursos 
próprios e instalados em 
locais públicos como a Uni-
dade Mista de Saúde, ESF’s 
(Estratégia Saúde da Família), 
Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social), Prefeitu-
ra, sede dos Correios e casa 
Lotérica.

Segundo a Prefeitura, os 
totens possuem um sistema 
de dispensação do álcool em 

Rafaela Lourenço
Silveiras

gel que deve ser acionado na 
base, com auxílio dos pés, evi-
tando o contato pelas mãos. 
O que reforça a segurança 
no momento da higienização 
individual.

Ainda como forma de pre-

venção, desde o último dia 
14, o Fundo Social de Soli-
dariedade em parceria com 
o Cras está confeccionando 
e distribuindo máscaras de 
tecido para os funcionários 
da Prefeitura.

O prefeito Guilherme Carvalho (à dir.) mostra totens com álcool em gel

Policia investiga 
tripla tentativa 
de homicídio em 
Cruzeiro

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Cruzeiro 
montou nesta terça-feira 
(19) uma força-tarefa para 
tentar identificar o respon-
sável pela tripla tentativa de 
homicídio ocorrida na noite 
da última segunda-feira no 
bairro Vila Romana. Alvejada 
nas costas, uma adolescente 
de 15 anos segue internada 
em estado grave. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
um motorista de 20 anos, que 
estava acompanhado de duas 
adolescentes de 15 anos, tra-
fegava pela avenida Cruzeiro 
quando decidiu estacionar 
próximo a quadra poliespor-
tiva Vila Romana por volta 
das 21h30.
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A Prefeitura anunciou, nesta 
semana, que ampliou o atendi-
mento de urgências odontoló-
gicas, após suspender o serviço 
eletivo devido à pandemia de 
Coid-19. A ação é realizada 
através de uma parceria da 
administração municipal com 
a Santa Casa e conta com três 
profissionais, que trabalham 
em esquema de revezamento. 
As consultas odontológicas 
continuam suspensas durante 
o dia no PS.

Pinda amplia 
odontologia na 
rede municipal
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Flagrante de filas na Teddy de Pindamonhangaba, nesta terça-feira; cidade barrou retomada de vendas por problema com alvará de funcionamento

Fotos: Reprodução PMS
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Atendimento de 
odontologia é 
ampliado na rede 
pública de Pinda
Apesar da pandemia, mais profissionais
devem atender população no PS em 
situações urgência e emergência na cidade

Marcelo Coutinho

Bastidores da Política

Major Lescura

Juarez Juvêncio

Resposta rápida 
Atento aos anseios dos morado-

res de Lorena, por mais segurança 
– apontado nas pesquisas, o prefeito 
Fábio Marcondes investiu geral 
no setor, aparelhando e armando a 
Guarda Munici-
pal, sob a orien-
tação do Major 
Lescura. Nesta 
quarta-feira, a 
dupla inaugura o 
Centro de Ope-
rações Integra-
das – COI nas 
dependências da 
Secretaria de Segurança, em respos-
ta ao que pede a população. A nova 
modalidade que abrigará a central 
de monitoramento por câmeras, 
com certeza será uma das propostas 
positivas da vice e pré-candidata a 
sucessão, Marietta Bartelega.

E por falar em sucessão...
...enquanto alguns concorrentes 

são motivos de especulação entre 
os eleitores de Lorena, pelos acer-
tos e desacertos 
sobre a escolha 
dos vices, a pré-
-candidata Ma-
rietta Bartelega 
(DEM) – defi-
nida na majori-
tária com Major 
Lescura, ocupa 
o mesmo espaço 
nas conversas, porém, sobre suas 
ações e propostas que já estão sendo 
transformadas em apoio eleitoral. 
Segundo o Carreirinha, quem com-
para vota! Isso é fato...

Operando a custo...
...reduzido – A Câmara de Guara-

tinguetá – made-in-Celão - em cola-
boração com o Executivo Municipal 
no enfrentamento a pandemia do 
novo coronavírus, deliberou nos úl-

timos meses aos 
cofres da Pre-
feitura R$ 200 
mil dos recursos 
do duodécimo, 
que inclusive, já 
foi anteriormen-
te reduzido dos 
6% do orçamen-
to do município 

que o Legislativo tem direito, para 
4,5%. De acordo com o presidente 
Marcelo Coutinho - o Celão, essa 
foi uma medida de colaboração com 
o desenvolvimento da cidade, com 
apoio dos vereadores.

Câmara ou Prefeitura?
Mais uma vez o presidente da 

Câmara de Guará, Marcelo Couti-
nho – o Celão, está por decidir em 
que posição pretende configurar 
nas urnas de 4 de outubro: vice ou 
vereador? Pelo que se ouviu nos 
bastidores, Celão está na alça de 
mira dos prefeituráveis pela tercei-
ra vez; incialmente foi dado como 
certo para campanha à reeleição do 
atual prefeito – mas ‘alguém cres-
ceu o olho’, seguido por um outro 
candidato, que aceitaria até romper 
uma aliança pré-estabelecida para 
recebê-lo. Por fim, tem a chance de 
somar na majoritária do seu próprio 
partido. Até as convenções muitas 
coisas podem acontecer!!!

Roleta russa
Comenta-se em Cruzeiro, que a 

oposição deverá disputar no paliti-
nho para decidir a terceira candi-
datura a prefeito desta temporada 
de caça aos votos. Nomes como 
de Paulo Antônio, Sérgio Antônio, 
Rafic Zake, Marco Aurélio e até do 
Marciano estão sendo comentados 
pela especulação política, que pese a 
certeza que a ‘fogueira das vaidades’ 
não permitirá nem consenso para 
três reuniões consecutivas.

Thales Gabriel

Elcinho Vieira

Polarização
Enquanto os ‘heróis da resistên-

cia’ da oposição somam esforços 
e fazem as contas para saber se 
vão de Câmara ou de Prefeitura, a 
maioria dos eleitores acredita que a 
eleição será deci-
dida apenas entre 
dois; Thales Ga-
briel defendendo 
sua reeleição e 
Juarez Juvêncio 

tentado ocupar a 
vaga no Execu-
tivo. De acordo 
com o mercado 
político local, 
ambas as canti-

daturas até o momento, são as únicas 
com consistências comprovadas em 
termos de propostas. Juarez com 
plano de governo futuro e Thales, 
com um acervo de obras, projetos e 
resultados ja realizados para mostrar.

Melhor do quatro
O processo eleitoral deve fechar 

com pelo menos quatro candidaturas 
ao Executivo em Piquete. Rominho 
Eventos (agora no PSDB) deve es-
colher seu vice entre os vereadores 
Cristian (MDB) 
e Rodrigo Nu-
nes (PP), para 

enfrentar Xeroso 
do Supermerca-
do (PSD) nas ur-

nas, que tem como vice o esportista 
Tadeu da Academia (SD); Zelão do 
Hugo Soares (Republicanos) está no 
aquecimento para disputar os votos 
contra o ex-prefeito Mário Silva 
(PSC) e os demais. Com a palavra, 
os eleitores...

Fama e força
O mercado político de Pinda 

divide opiniões sobre atuação dos 
vereadores Roderley Miotto e Re-
nato Cebola na manifestação dos 
empresários, profissionais e afins em 
frente à Prefeitura, nesta semana. A 
ideia seria sensibilizar o prefeito Isa-
el Domingues quanto a flexibiliza-
ção do isolamento social e abertura 
gradual do comércio. Mesmo com 
os números da Covid-19 na cidade, 
uma boa parcela dos moradores 
aprovou a iniciativa dos vereadores. 
Os mais céticos (talvez a minoria) 
interpretaram como autopromoção 
dos parlamentares, por isso. 

Ação diplomática
Os que estão buscando serem 

inseridos no próximo decreto de 
flexibilização do prefeito Isael 
Domingues, são os advogados de 
Pinda. Muito bem representado 

pelo presiden-
te da OAB, Dr. 
Aziz Boulos, a 
classe de profis-
sionais acredita 
que uma vez a 
Justiça voltando 
a seguir os pra-
zos processuais, 
a abertura dos 

escritórios de advocacia não ofe-
rece risco eminente de contágio à 
população.

Controvérsia
O mercado político de Cachoeira 

não sabe informar quais os parâme-
tros da matemática, utilizados pelo 
prefeito Edson Mota na equação 
do dinheiro público. A julgar pelos 
seus atos frente a administração, 
não deve ser o mesmo que ele uti-
liza para suas economias pessoais. 
Esta semana circulou a informação 
que a Prefeitura está alugando uma 
ambulância UTI pela bagatela de 
R$ 450 mil mensais. Indagaram na 
cidade, o porquê de não construir 
com o dinheiro da locação, leitos 
de UTI na Santa Casa local? Pela 
matemática sem interesses pessoais, 
para cada mês de aluguel, é possível 
montar aproximadamente 5 leitos de 
tratamento intensivo, ao custo de R$ 
90 mil cada. Perguntem ao Fernando 
Hummel!!!

O ‘pai da mentira’
Vereador Elcinho Fradique, 

digo, Veira, vomitou na tribuna 
da Câmara de Lorena na última 
sessão, que 'um parente do prefei-
to teria distribuído cheques para 

ganhar um lici-
tação' (só não fa-
lou que o sujeito 
foi denunciado à 
Justiça pelo pró-
prio prefeito); no 
entanto, o seu 
feito frente ao 
Legislativo, foi 
direto e reto no 

período de 2009 a 2012, ao nego-
ciar diretamente com seu sobrinho 
– caso que foi denunciado pelo 
Ministério Público e transformado 
em ação judicial como desvio de 
dinheiro público e improbidade ad-
ministrativa no início de dezembro 
passado, conforme quadro no ro-

dapé desta coluna. De acordo com 
alguns juristas da cidade, a ‘saúde 
eleitoral’ do vereador em questão 
está na ‘UTI’ do TSE, ou seja, nos 
últimos suspiros...

Justiça quer saber onde foi esta obra

Contratações com vínculos consanguíneos Três ações que somam 'meio milhão' de reais

Marietta Bartelega

Agnaldo Almeida

Rominho

Aziz Boulos

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena 
agradece a solidariedade do VALGROUP que, nesse 
momento de dificuldade e por estarmos com o único tomógrafo 
danificado, assumiu o compromisso de pagar o aluguel por 
um período de 12 meses de um tomógrafo que está sendo 
extremamente necessário no diagnóstico da COVID-19.
Aproveitamos, também, para ratificar nosso agradecimento 
ao VALGROUP pela doação de EPI’s e álcoois em gel.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena
Provedoria

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
anunciou, nesta semana, que ampliou 
o atendimento de urgências odontoló-
gicas, após suspender o serviço eletivo 
à população devido à pandemia de 
Coid-19. A ação é realizada através 
de uma parceria da administração 
municipal com a Santa Casa e conta 
com três profissionais, que trabalham 
em esquema de revezamento.

As consultas odontológicas con-
tinuam suspensas durante o dia no 
PS (Pronto Socorro Municipal) para 
diminuir o fluxo de circulação de 
pessoas no local, mas as unidades de 
saúde dos bairros prosseguem com 
atendimento de emergência e em 
algumas regiões o serviço está dire-
cionado para unidades estratégicas.

Os moradores devem procurar o au-
xílio odontológico somente em casos 
de urgência em que apresentem dores 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

intensas. Os dentistas atendem de 
segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, 
em regime de plantão à distância, e 
aos sábados, domingos e feriados 
das 9h às 17h em plantão presencial. 
De acordo com um levantamento da 
secretaria de Saúde, a atividade ini-
ciadas em meados de março atende 
cerca de quarenta pacientes por mês.

A secretária de Saúde, Valéria dos 
Santos, enfatizou que anteriormen-
te os moradores tinham o serviço 
odontológico somente até às 17h de 
sexta-feira, e que casos de emergên-
cias eram obrigados a aguardar até 
o próximo dia útil para ser atendido 
na rede pública. Ela destacou ainda 
que a expansão dos plantões não 
constituem atendimento básico de 
consulta e sim e urgência e emer-
gência.  Alguns dos procedimentos 
realizados pelos especialistas são 
drenagem de abscessos, extrações 
emergenciais, consulta e prescrição 
de medicações, além de estabilização 
de hemorragias.

Policia Civil investiga 
tripla tentativa de 
homicídio em Cruzeiro
Garota de 15 anos permanece internada em 
estado grave; DIG tenta identificar atirador

A DIG (Delegacia de Investigações 
Gerais) de Cruzeiro montou nesta 
terça-feira (19) uma força-tarefa 
para tentar identificar o responsável 
pela tripla tentativa de homicídio 
ocorrida na noite da última segun-
da-feira no bairro Vila Romana. Al-
vejada nas costas, uma adolescente 
de 15 anos segue internada em 
estado grave.

De acordo com o boletim de ocor-
rência, um motorista de 20 anos, 
que estava acompanhado de duas 
adolescentes de 15 anos, trafegava 
pela avenida Cruzeiro quando de-
cidiu estacionar próximo a quadra 
poliesportiva Vila Romana por volta 
das 21h30.

Poucos minutos depois, um carro 
se aproximou e o condutor efetuou 
diversos disparos de arma de fogo 
contra o outro veículo. Os tiros atin-
giram o braço esquerdo e o ombro 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

do rapaz, o braço direito de uma das 
garotas e as costas da outra.

Mesmo ferido, o jovem conse-
guiu dirigir até a porta do Pronto 
Socorro de Cruzeiro, onde o trio foi 
atendido pelos médicos. 

Após terem as balas extraídas e 
receberem curativos, o motorista e 
uma das ocupantes foram liberados 
da unidade no início da madrugada 
desta terça-feira. Já a terceira víti-
ma, permanece internada em esta-
do grave na Santa Casa de Cruzeiro. 

Procurada pela reportagem do 
Jornal Atos, a DIG revelou que 
as equipes da Polícia Civil estão 
mobilizadas em busca de testemu-
nhas e informações que revelem a 
identidade do autor do crime. Além 
do Vila Romana, os policiais estão 
promovendo diligências em diver-
sos outros pontos do município.  

A expectativa da corporação é 
que as vítimas que já receberam 
alta médica prestem depoimentos 
ainda nesta terça-feira, contribuin-
do para a elucidação do caso. 
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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: MEDLEVERSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 05.343.029/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03, 05
VALOR TOTAL: R$ 9.590,40 (nove mil quinhentos e noventa reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 84/2020 do PROC nº 223/2020-SUP – 3094/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: aquisição de embalagens para acondicionar alimentação pronta a ser distribuída
aos alunos da Rede Municipal de Ensino, em razão da emergência de Saúde Pública
decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 83/2020 do PROC nº 223/2020-SUP – 3094/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de embalagens para acondicionar alimentação pronta a ser distribuída 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino, em razão da emergência de Saúde Pública 
decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: GUARAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ Nº: 63.921.696/0001-09
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato nº 37/2017 – PP nº 15/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA
CNPJ: 03.188.198/0005-09
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 37/17, decorrente do Processo Licitatório nº 79/17, Pregão 
Presencial nº 15/17, firmado em 18 de maio de 2017, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.2.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 18 de maio de 2020;
Cláusula Terceira – A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste
contratual, previsto na cláusula 2.3 do contrato original.
Cláusula Quarta – o valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Contrato, elo período de 12 (doze) meses, é de R$ 99.960,00 (noventa e 
nove mil novecentos e sessenta reais);
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020

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 223/2020; 3094/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
embalagens para acondicionar alimentação pronta a ser distribuída aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, em razão da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: BRAVERY IND. E COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62

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 223/2020; 3094/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
embalagens para acondicionar alimentação pronta a ser distribuída aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, em razão da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: GUARAPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ Nº: 63.921.696/0001-09

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
de Alimentação de Guaratinguetá e Região

Ficam convocados todos os trabalhadores das categorias de carnes e 
derivados,representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de 
Alimentação de Guaratinguetá e Região, sindicalizados ou não, para participarem 
da assembleia geral extraordinária que será instalada em sua sede local na 
Avenida Rui Barbosa, 122 - Santa. Rita, Guaratinguetá/SP, no dia e horário abaixo 
mencionado; 1° convocação: Carnes e derivados 21/05/2020 às 9hs00, para 
discutir e votar as seguintes pautas: reivindicação para renovação da convenção 
coletiva dos setores com data base em 01/04/2020. Determinação da forma de 
defesa das reivindicações, através de mediações, arbitragem e dissidio coletivo, 
continuação que se manterá permanente ate o final da campanha salarial de 
2020, ficando autorizado o presidente do Sindicato a convocar através de 
boletins, cessões da assembleia, na sede e em locais de trabalho em suas 
mediações e locais a concentração de trabalhadores. Fixação de contribuição 
coletiva - assistencial, a ser descontada em folha de pagamento e revertida ao 
sindicato com forma de solidariedade e retribuição ao grupo, associados ou não 
pela representação nas negociações coletivas e abrangências no instrumento 
normativo que dela resultar concessão de poderes ao sindicato para manter 
negociações coletiva de trabalho, requer a instauração do juízo arbitral. Não 
sendo atingido o quórum necessário, a assembleia será instalada em 2° 
(segunda) convocação no mesmo dia e local 01 (um) hora após, com qualquer 
numero de trabalhadores presentes. Guaratinguetá, 19 de maio de 20200

Adeildo Antonio dos Santos
Presidente

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
de Alimentação de Guaratinguetá e Região

Ficam convocados todos os trabalhadores das categorias de suco, doce e 
ração,representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de 
Alimentação de Guaratinguetá e Região, sindicalizados ou não, para participarem 
da assembleia geral extraordinária que será instalada em sua sede local na 
Avenida Rui Barbosa, 122 - Santa. Rita, Guaratinguetá/SP, no dia e horário 
abaixo mencionado; 1° convocação: Suco 21/05/2020 às 11hs00, Doces e 
conservas dia 21/05/2020 as 15hs00. Para discutir e votar as seguintes pautas: 
Reivindicação para renovação da convenção coletiva dos setores com data base 
em 01/05/2020. Determinação da forma de defesa das reivindicações, através 
de mediações, arbitragem e dissidio coletivo, continuação que se manterá 
permanente ate o final da campanha salarial de 2020, ficando autorizado o 
presidente do Sindicato a convocar através de boletins, cessões da assembleia, 
na sede e em locais de trabalho em suas mediações e locais a concentração de 
trabalhadores. Fixação de contribuição coletiva - assistencial, a ser descontada 
em folha de pagamento e revertida ao sindicato com forma de solidariedade e 
retribuição ao grupo, associados ou não pela representação nas negociações 
coletivas e abrangências no instrumento normativo que dela resultar concessão 
de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas de trabalho, requer 
a instauração do juízo arbitral. Não sendo atingido o quórum necessário, a 
assembleia será instalada em 2° (segunda) convocação no mesmo dia e 
local 01 (um) hora após, com qualquer numero de trabalhadores presentes. 
Guaratinguetá, 19 de maio de 2020.

Adeildo Antonio dos Santos
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: EDITAL RERRATIFICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 PROCESSO 224/2020
O Município de Lorena-SP torna pública o EDITAL RERRATIFICADO da Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro 
de preços para a aquisição de emulsão asfáltica RR-2C para atender as necessidades 
da secretaria de serviços municipais. A alteração ocorreu no valor estimado do processo 
licitatório que passa a ter o valor de R$ 47.733,20 (Quarenta e sete mil setecentos e trinta 
e três reais e vinte centavos). Irá realizar-se às 09h30min do dia 02 de Junho 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 DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020 PROCESSO 228/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de impressão (outsourcing), para atender as 
necessidades de diversas secretarias em quantidade estimada de 320.000 (trezentos e vinte 
mil) impressões, onde 315.000 (trezentos e quinze mil) são monocromáticas e 5.000 (cinco 
mil) coloridas, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressão 
efetivamente realizado, manutenção preventiva dos equipamentos com substituição de 
peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos 
originais, exceto papel, sendo o respectivo contrato com prazo de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 03 de Junho 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 DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 179/20 SUP, 2814/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, 
onde lê-se “CNPJ Nº 03.238.758/0001-37”, leia-se “CNPJ Nº 09.238.758/0001-37”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

TOMADA DE PREÇO n° 05/2020 - Proc. Nº 111/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 05/2020 cujo objeto é contratação de empresa de engenharia elétrica especializada 
na execução de serviços de revitalização e melhorias com eficientização energética no 
sistema de iluminação pública da melhoria e ampliação da iluminação pública da Avenida 
Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos 
documentos apresentados pelos licitantes para o RT ENERGIA E SERVICOS LTDA, 
ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS EM LUMINOTÉCNICAS LTDA, ELÉTRICA BIASI – 
INSALAÇÕES LTDA EPP, PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CSC 
CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI, CONSTRUTORA REMO LTDA, ALFI 
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, TERWAN SOLUÇÕES 
EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RAFAEL SOLER MANCHINI 
ENGENHARIA foram HABILITADAS e a empresa SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES 
ELÉTRICAS LTDA EPP foi INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
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: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 10,20,40,41
VALOR TOTAL: R$ 21.660,10(vinte e um mil seiscentos e sessenta reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do município de
Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03,43,47,69,73,75,77,79,81,95,99,111,113,137,141,171,
177,181,193,201,263,265,267
VALOR TOTAL: R$ 61.956,30(sessenta e um mil novecentos cinquenta e seis reais e trinta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020
CONTRATADA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP 
CNPJ Nº: 29.196.670/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS:10,14,20,22,68,98,312,314,316,318,322
VALOR TOTAL: R$ 9.717,50(nove mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020

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: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
VENCEDORA DO ITEM: 11
VALOR TOTAL: R$ 1.950,00(um mil novecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 86/2020 do PROC nº 214/2020-SUP – 1966/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de conserto do equipamento seladora, marca Tepron, 
pertencente a farmácia de manipulação do Município, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.
CONTRATADA: TEPRON EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 02.228.030/0001-85
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Pregão Presencial nº 29/18 – Processo nº 206/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ Nº: 01.449.930/0003-51
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência do contrato nº 55/18, decorrente do Processo Licitatório nº 206/18, Pregão
Presencial nº 29/18, firmado em 22 de maio de 2018, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.1.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de maio de 2020.
Cláusula Terceira – A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual
previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor total deste Termo Aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 727.050,00 
(setecentos vinte e sete mil cinquenta reais)
Cláusula Sexta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2020
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Infectados em Caraguatatuba por Covid-19 chega a 112

Caraguatatuba é umas das 
cidades Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte que mais tem casos 
confirmados por coronavírus. 
De acordo com o boletim epi-
demiológico, desta terça-feira 
(19), já são 112 contaminações 
identificadas, 31 pessoas fazem 
o isolamento social com acom-

Bruna Silva
Caraguatatuba

panhamento da secretaria de 
Saúde.

Segundo a Prefeitura, 11 pa-
cientes estão internados para 
assistência médica, as unidades 
de referência no enfrenta-
mento à doença são Hospital 
Regional e Casa de Saúde Stella 
Maris, a taxa de ocupação atual 
nos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) é de 53%, 
porcentagem que se mantem 
desde a última semana.

Ao menos 34 pessoas aguar-

Curados chegam a 64, mas número de contaminações preocupa Município, que tem cinco óbitos confirmados

dam os resultados dos exames 
coletados, caracterizando casos 
suspeitos, 16 estão em isola-
mento social supervisionados 
pela secretaria municipal de 
Saúde. Ainda de acordo com a 
Prefeitura, 12 pacientes estão 
internados em estado grave e 
permanecem esperando a con-
firmação da Covid-19. Houve 
ainda dois óbitos suspeitos.

Até o momento são 1951 
incidências de síndrome gripal 
que apresentaram sintomas 

Justiça ordena retomada de contrato 
com estagiários em Caraguatatuba

Atendendo ao pedido de 
um grupo de universitários, 
a Justiça ordenou na últi-
ma semana a Prefeitura de 
Caraguatatuba anular a sus-
pensão dos contratos de seus 
543 estagiários, que estavam 
impedidos de exercerem suas 
funções desde o início deste 
mês. Em contrapartida, o 
Executivo anunciou que os 
estudantes terão reduções 
em suas bolsas-auxílio e 
cargas horárias de trabalho, 
como medida de economici-
dade devido á pandemia do 
coronavírus (Covid-19).  

Proferida pela juíza da 2ª 
Vara Cível de Caraguatatuba, 
Marta Andréa Marinho, a 
decisão liminar (temporária) 
atende à solicitação do pro-
motor do Ministério Público, 
Renato Queiroz, que analisou 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Medida beneficia 543 universitários; bolsa-auxílio sofre corte de 40% devido à pandemia
a ação protocolada no início 
do mês por um grupo de es-
tagiários da Prefeitura, que 
sentiu-se prejudicado pelo 
ato de suspensão temporária 
de seus contratos, por dois 
meses, ordenado pelo prefeito 
Aguilar Junior (MDB) no últi-
mo dia 6. Na ocasião, o chefe 
do Executivo justificou que a 
ação buscava reduzir o impac-
to orçamentário municipal 
com despesas com pessoal. 
Assim, os recursos economi-
zados seriam aplicados no 
desenvolvimento de ações de 
enfretamento à pandemia do 
coronavírus.

Em seu parecer, a magistra-
da ressaltou que “o estágio é 
ato educativo escolar super-
visionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o tra-
balho produtivo, bem como 
não cria vínculo empregatício 
de qualquer natureza”.

Com a decisão judicial, os 

contratos foram retomados 
na última sexta-feira (15), 
autorizando os universitários 
a reocuparem suas funções. O 
valor mensal da bolsa auxilio 
é de R$ 954.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Caraguá informou em 
nota oficial que até a tarde 
desta segunda-feira (18) não 
havia sido notificada sobre a 
liminar.

A nota oficial ressalta que 
independentemente da de-
cisão judicial, o Executivo já 
havia anunciado na última 
sexta-feira que manterá o 
contrato de trabalho com os 
estagiários, mas com redu-
ções de 40% do valor de suas 
bolsas-auxílio e carga horária 
de trabalho, passando de 
30 para 18 horas semanais, 
durante dois meses. Além 
de explicar que após este 
período poderá retomar o 
pagamento integral dos uni-
versitários, o que dependerá 
da saúde financeira do Muni-
cípio, a atual gestão revelou 
que anteriormente aplicava 
“mensalmente cerca de R$ 
500 mil no contrato com os 
estagiários, mas com a redu-
ção de 40%, o investimento 
será na ordem de R$ 240 
mil por dois meses (trecho 
do documento)”. A Prefeitura de Caraguatatuba; que recebeu ordem judicial para retomada de contrato com estagiários
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leves e por isso não necessita-
ram de exames. Os bairros com 
mais contaminações confirma-
das são: Indaiá, Massaguaçu, 
Polares, Centro, Martim de Sá 
e Perequê.

No último domingo, a cidade 
litorânea alcançou 57% de dis-
tanciamento social conforme 
monitoramento do Simi-SP 
(Sistema de Monitoramento 
Inteligente), um levantamen-
to realizado pelo Governo 
Estadual.


