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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.

RMVale tem 2.325 casos confirmados de Covid-19 e volta a ter queda no registro de isolamento social

A retomada de atividades 
na região tem sido marcada 
por flagrantes de aglome-
ração e filas nas regiões 
comerciais das cidades da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) começam 
a flexibilização da quaren-
tena na segunda-feira. Os 
comércios não essenciais 
retomaram suas atividades, 
mas com restrições.

A reabertura econômica 
no estado de São Paulo, foi 
anunciada na semana pas-
sada pelo governador João 
Doria (PSDB), na qual de-
nominou como “Plano São 
Paulo”. O governo tucano 
colocou a nossa região na 
cor laranja (fase de atenção, 
com eventuais liberações).

A cor de cada região do 
mapa é determinada por 
uma série de critérios, entre 
eles taxa de ocupação de 
UTIs e total de leitos por 
cada cem mil habitantes. Os 
indicadores são avaliados 
junto a dados de mortes, 
casos e internações por 
Covid-19 para determinar 
a fase em que se encontra 
cada região. O governo não 
revelou, no entanto, qual 
é o peso dado para cada 
indicador na definição das 
fases por região.

Nesta etapa foram libe-
rados as atividades imo-
biliárias, concessionárias, 
escritórios em geral, co-
mércio (incluindo o de rua) 
e shopping centers, porém 
cada munícipio irá decretar 
a forma que isso irá acon-
tecer.

Mas a abertura já preocu-
pa. No primeiro dia de parte 
das atividades liberadas, 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Flexibilização da quarentena começa com 
consumo e aglomerações nas cidade da região

Terça tem três mortes em Pinda, 
Lorena e Ubatuba por Covid-19
Municípios da região registram óbitos e preocupação com avanço do novo coronavírus; 
hospitais lorenenses chegam a 71 pacientes contaminados e cidade litorânea tem 62

a RMVale apontou para 
nova queda no índice de 
isolamento, registrado por 
meio do Simi (Sistema de 
Monitoramento Inteligente) 
do Governo de São Paulo, 
que avalia os dados de 
circulação nos municípios 
com mais de setenta mil 
habitantes.

Em Lorena, onde o pre-
feito de Fábio Marcondes 
(sem partido), determinou 
horário para cada segmento 
de mercado, o isolamento 
na segunda-feira chegou 
a 47%, mesmo número do 
estado. A cidade chegou 
a obter 64% na primeira 
quinzena de maio.

As atividades segue com 
horários diferenciados: das 
8h às 17h para imobiliárias, 
concessionárias e lojas de 
veículos; das 09h às 18h 
para comércios de pequeno 
porte; das 10h às 19h para 

lojas de departamento e de 
eletrodomésticos de médio 
e grande porte (acima de 
300 m²); das 8h às 18h para 
salões de beleza e barbea-
rias, e das 10h às 22h para 
shopping center.

O Buriti Shopping Guará 
só será reaberto quando 
comunicar formalmente o 
poder Executivo o horário 
de funcionamento. A Pre-
feitura determinou que os 
estabelecimento de número 
ímpar funcionaram das 9h 
às 13 e pares 14h às 18h. 
Mesmo com a estratégia, o 
município não passou dos 
45% no isolamento.

As atividades religiosas 
de todos credos foram libe-
radas com restrições, como 
a capacidade limitada em 
35% de acordo com indicado 
pelo AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros). Os 
responsáveis devem aferir a 
temperatura corporal.

A movimentação registrou 
ainda isolamento de 49% em 
Pindamonhangaba, 51% em 
Cruzeiro, 56% em Ubatuba 
(que liberou as praias) e 60% 
em São Sebastião, cidade 
com melhores números no 
estado, desde que o Simi 
passou a ser realizado.

Lojas Cem de Cachoeira, que teve fila e dezenas de clientes na segunda-feira; região retoma atividades

Fotos: Jéssica Dias

Após a flexibilização da qua-
rentena na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), três 
cidades registraram óbitos 
causados pela Covid-19 nesta 
terça-feira (2). O pedido para 
que a população fique em 
casa e mantenha os hábitos 
de contenção da doença tem 
sido reforçado pelas prefeitu-
ras, como Pindamonhangaba 
e Lorena.

De acordo com dados di-
vulgados pela secretaria de 
Saúde de Pinda, dois idosos 
faleceram devido às compli-
cações causadas pelo novo 
coronavírus. Um homem e 
uma mulher, de 85 e 70 anos 
respectivamente, eram mora-
dores do Ouro Verde e Vila 
Rica. Com as confirmações 
a cidade totaliza cinquenta 
casos e cinco mortes. Ao me-
nos 24 pessoas aguardam a 
confirmação dos exames.

Bruna Silva
RMVale

Em Lorena, uma idosa de 
79 anos com comorbidades 
faleceu, nesta terça-feira (2). 
Ela estava internada na UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) da Santa Casa desde o 
último dia 13. A confirmação 
da doença chegou dois dias 
depois após a hospitalização. 
O caso pode ser considerado 
de contaminação local, pois a 
paciente não havia se deslo-
cado nos últimos trinta dias. 
Com o falecimento, Lorena 
chega a cinco óbitos causados 
pelo vírus e soma 71 pessoas 
infectadas. Somente no mês 
de maio foram 56 confir-
mações, saltando 560% (10 
para 66).

Outra cidade que também 
confirmou mais uma morte 
é Ubatuba, onde um homem 
de 51 anos foi vitimado pela 
enfermidade que já contami-
nou 62 pessoas no município. 
Conforme informado pela 
Saúde municipal, ele era mo-
rador do Estufa 2 e apresen-
tou sintomas característicos 
do coronavírus há cerca de 

dez dias. O morador do Litoral 
Norte não tinha histórico de 
doenças pré-existentes.

Incidência – Guaratinguetá 
já identificou sessenta casos 
da doença, as regiões moni-
toradas pela Prefeitura com 
maiores números são: Vila 
Paraíba, Parque do Sol, Eear 
(Escola de Especialistas de 
Aeronáutica), Beira Rio 2 e 
Parque das Colinas. Caragua-
tatuba tem 171 confirmações, 
seis óbitos e cerca de 2900 
pessoas foram diagnosticadas 
com síndrome gripal – sinto-
mas leves e que não foram 
testadas.

Já Potim contabilizou 11 
pessoas infectadas, outras 26 
aguardam os resultados dos 
exames para a confirmação 
do vírus. Aparecida verificou 
mais um caso, chegando a oito 
contaminações, seis pacientes 
suspeitos estão internados; 
aproximadamente 230 mo-
radores foram acompanha-
dos pela secretaria de Saúde 
após apresentarem sinais da 
Covid-19.

Ubatuba libera 
praias em 
flexibiliazação 
de atividades

Além da reabertura parcial 
do comércio, a Prefeitura de 
Ubatuba liberou o acesso às 
praias, em dias específicos, 
para a prática de esportes 
individuais. As flexibilizações 
ocorrem dois dias após a 
cidade litorânea registrar a 
segunda morte causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
Baixado pelo prefeito Délcio 
Sato (PSD) no último dia 29, 
o decreto municipal autoriza 
os adeptos de esportes aquá-
ticos a se exercitarem nas 
praias apenas de segunda a 
quinta-feira.

Pág. 3

PAT de Lorena 
é retomado 
com limite de 
atendimentos

A procura por emprego 
em Lorena teve de volta 
um aliado, o PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor). O serviço retomado na 
segunda-feira apresentou 
restrições e limitação de 
atendimentos. A prioridade 
será para os moradores do 
município. Pág. 2

Pacientes procuram por atendimento; números avançam na região

Fotos: Jéssica Dias
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Com novo armamento, 
Pinda amplia estrutura 
para sua Guarda Civil
Após processo que durou cerca de dois 
anos, Segurança Pública recebe 25 armas 
para reforçar combate à criminalidade

A secretaria de Segurança Pública 
de Pindamonhangaba anunciou, na 
última semana, que a GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) recebeu 25 
pistolas da Taurus para implantar 
o policiamento armado.  

A GCM foi criada há dois anos 
dentro dos planos da Prefeitura 
por um avanço no combate à cri-
minalidade. Os agentes municipais 
passaram por treinamento e cursos 
para que pudessem receber o ar-
mamento. 

A intenção é fazer com que o sis-
tema de segurança pública esteja 
fortificado de maneira integrada e 
sistemática com outros órgãos do 
ramo, como Polícia Militar e Civil, 
além de fiscalizar o trânsito local.

Entre os 117 agentes da GCM, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

aproximadamente quarenta estão 
aprovados e capacitados para atu-
ar de maneira armada. O secretário 
de Segurança Pública, José Sodário 
Viana, destacou que “seguimos 
todos os protocolos e leis em vigor, 
sempre com um único objetivo: 
trazer um avanço no combate ao 
crime no município e melhorar a 
nossa segurança”.

A administração enfatizou que 
neste momento de remodelação, 
além de proteger patrimônio mu-
nicipal, a Guarda passa também a 
exercer proteção ao cidadão.

Foram criadas ainda Ouvidoria 
e Corregedoria especificas para 
a GCM, além do treinamento dos 
guardas que contou com cursos 
de direito administrativo e penal, 
exame de aptidão psicológica, 
capacitação para o uso de arma 
e de controle com equipamentos 
como tonfa e escudo.

Fotos: Reprodução PMP 

Agentes da GCM de Pinda; cidade investiu no armamento de parte do efetivo

Marcelo Coutinho - Celão

Bastidores da Política

Isael Domingues

Elbon Fontes

Thales Gabriel

Emedebistas 'unidos'
Às portas das eleições, a maior 

bancada de vereadores na Câmara 
de Guará - a do MDB, segue ‘mar-
cando a grande área’ e intimidando 
o poder Executivo no plenário. De 
olho na concorrência das urnas 

que vem do próprio partido, Tia 
Cleuza se apega de chamego com 
seus sobrinhos – eleitores; Fabrício 
da Aeronáutica que discursa sobre 
tudo o que é possível para ser nota-
do, Décimo Pereira – que se perde 
nas gafes e Ney Carteira que só 
observa enquanto ocupa o Ministé-
rio Público com suas ‘pataquadas’ 
caprichando na apresentação de 
projetos inconstitucionais.

Projetos & planejamento
Sejam as eleições em 4 de ou-

tubro ou 6 de dezembro, o escritor 
Daniel Munduruku se declara 
pronto para discutir o desenvolvi-

mento da futura 
Lorena nos de-
bates desta cam-
panha. Apoiado 
por um grupo 
de pensadores e 
postulantes ao 
Legislativo, fi-
liados na aliança 
PCdoB, PSOL e 

PT, o pré-candidato a prefeito de 
Lorena acredita que passou da hora 
dos políticos agirem pautados em 
projetos amplamente definidos com 
a população.

Processo seletivo
Com a probabilidade de disputar 

a reeleição com um novo vice, o 
prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel 
(PSD), sabe que substituir seu com-
panheiro Dr. 
Davi – que por 
motivos parti-
culares não de-
verá participar 
deste processo 
eleitoral - não 
será uma tarefa 
fácil, principal-
mente por estar 
cercado de parceiros políticos com 
potencial para Câmara Municipa, 
porém, sem musculatura para 
uma disputa majoritária. Há quem 
diga que sua escolha deverá ser 
por alguém que talvez não esteja 
diretamente tramitando em cargos 
eletivos e que tenha apelo social. 
Quem viver, verá...

Segunda chamada
Com o apelo do primeiro e 

segundo escalão da administra-
ção Thales Gabriel pela vaga de 
vice, nomes como dos secretários 
José Kleber e Rodolfo Scamilla, 
dos vereadores Mário Notharan-
gelli, Charles Fernandes e até de 
Paulo Vieira, concorrem com o 
comunicólogo José Rogério e com 
Diego Miranda que inclusive já 
desincompatibilizou do cargo com 
vistas a disputa eleitoral. Façam 

Daniel Munduruku

Marietta Bartelega

Fabio MarcondesTia Cleuza, Fabrício e Décimo

suas apostas...
Reta final

Para acirrar a campanha eleitoral 
de Lorena, o prefeito Fábio Marcon-
des embora não concorrendo, será o 
fiel da balança para definir a suces-
são administra-
tiva nesta tem-
porada de caça 
aos votos.  A 
notícia de que a 
cidade se trans-
formará num 
grande cantei-
ro de obras – 
nesta fase final 
do mandato de 
Marcondes - tem causado boas ex-
pectativas aos governistas e desespe-
ro no pessoal que vem do submundo 
da crítica, porque nadar contra a 
maré, ou seja, ir contra o que está 
dando certo na cidade, precisa mui-
to mais que a filosofia do escracho 
para vencer; tem que ter no mínimo 
propostas sérias e credibilidade.

Corrida de obstáculo
Se a eleição for comparada à uma 

corrida de obstáculo, a pandemia do 
novo coronavírus tem sido um deles 
para muitos pré-candidatos, exceto 
os que fazem dos desafios uma opor-
tunidade de superação. Em Lorena, 
poucos postulantes a cargos eletivos 
foram vistos na linha de frente do 
atendimento às pessoas carentes, ou 
ocupando espaços nas redes sociais 
em contribuição ao momento crítico. 
Ao contrário, os eleitores prestaram 
bastante atenção na neutralidade de 
‘alguns’ e politicagem de outros.

Um passo à frente
Se é na crise que que os grandes 

talentos se revelam, a vice-prefeita 
Marietta Bartelega apenas demons-
trou mais uma vez sua capacidade de 
superação. Em 
meio à crise que 
a população de 
Lorena atraves-
sa, a empresária 
administrativa, 
mãe, avó, esposa 
e cuidadora de 
muitos carentes, 
sem omissão 
mas com responsabilidade, conse-
guiu estar nos lugares certos e na 
hora exata para fazer o que tem 
que ser feito: dar posicionamento 
e trazer soluções. Talvez seja por 
isso que muitas pessoas de várias 
classes da cidade admitem “social 
institucional” nas mãos certas, é 
mais eficaz que o varejo de ‘deter-
minadas portas’.

Os números falam por si
O presidente da Câmara de Gua-

rá, Marcelo Coutinho – o Celão, 
está comemorando a aprovação 

de suas contas 
frente ao Legis-
lativo, referen-
te a 2019. Pela 
prévia do Tribu-
nal de Contas, à 
administração 
da Casa de Leis 
bateram todos 
os requintes de 

regularidades em contratos, lici-
tações, gastos e aplicabilidade do 
dinheiro público. De acordo com 
os mais próximos a Celão, o fato de 
suas contas serem aprovadas sem 

ressalvas e apontamentos, o creden-
cia para posições mais elevadas num 
futuro bem próximo. Perguntem ao 
vereador Marcio Almeida!!!

Lona preta
Moradores de Cachoeira Paulista 

estão protestando nas redes sociais 
o descaso da Prefeitura em relação 
ao enfrentamento da crise do novo 
coronavírus. Após o fiasco das covas 
rasas e da lona preta para 'embrulhar' 
os possíveis cadáveres, na última 
terça-feira, da barreira sanitária que 
deveria controlar o fluxo de pesso-
as na entrada da cidade, só ficou a 
barraca, porque os agentes de saúde 
‘especialmente contratados’, sim-
plesmente sumiram. Coisas da ‘Mo-
tolândia’. Perguntem ao Torrada!!! 

Costura fina
Enquanto Edson Mota dá des-

tino aos R$ 6 milhões - que está 
tentando tranferir para Santa Casa 
- e maquia o resto das finanças pú-

blicas neste final 
de governo para 
passar a bola, 
quer dizer a Pre-
feitura, ao pró-
ximo governo, 
os postulantes se 
articulam. Entre 
os prefeituráveis 
da temporada: 

Elbon Fontes com chapa completa 
de vereador tem encontro agendado 
para discutir hipótese de aliança; 
Fernando Hummel não consegue 
omitir mais sua provável candida-
tura; Mineiro da Funerária busca 
acertar um vice; Torrada tenta negar 
que está entregando cestas básicas; 
Domingos Geraldo força seu nome 
na periferia e Aloísio Vieira mantém 
suspense quanto a 4 de outubro.

Força das ruas
Um conjunto de ações sociais, 

obras de infraestrutura, repaginação 
dos pontos críticos da cidade, am-
pliação de atendimentos e restrutu-
ração da saúde, 
desempenho a 
cima da mé-
dia na educa-
ção,  reforço 
no efetivo e 
modernização 
na  seguran-
ça municipal, 
equilíbrio das 
finanças públicas e transparência 
na administração, conclui resumi-
damente a tradução do governo de 
Isael Domingues frente à Prefeitura 
de Pindamonhangaba, na visão 
comum dos moradores. Talvez seja 
por isso que a oposição conspira 
unir todos adversários num só pa-
lanque para enfrentar o homem e 
tentar impedir sua reeleição.

Portas fechadas
Parece que tem prefeiturável e 

postulantes à Câmara em Guaratin-
guetá torcendo para o adiamento das 
eleições para dezembro, preocupado 
s com a captação de recursos para 
campanha. Pelo que se ouviu em 
uma das empresas da cidade, ‘al-
guém’ já levou um ‘empurrometro’ 
com a desculpa da crise do corona-
vírus e por falta de uma pesquisa 
convincente nas mãos. Perguntem 
‘aquele doutor’ que naufragou junto 
com seu candidato em 2016...
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Em meio a pandemia, uma 
das orientações da OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
para se prevenir contra o 
Novo Coronavírus é lavar 
as mãos com água e sabão. 
Esse bem tão precioso e fi-
nito, infelizmente não chega 
a todos os lares brasileiros. 
De acordo com informações 
do Instituto Trata Brasil, são 
quase 35 milhões brasileiros 
sem o acesso a água tratada.

Em Piquete, a realidade é 
diferente, na última semana 
a Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento da cidade, implantou 
81 novas ligações de água, 

Da Redação
Piquete

Famílias que moram na Vila Militar, Vila Duque, 
Vila General Osório, Vila Estrela, Vila Aldeia e 
Vila da Usina começam a receber água tratada

que beneficiou cerca de 350 
munícipes que residem nos 
bairros Vila Militar, Vila Du-
que, Vila General Osório, Vila 
Estrela, Vila Aldeia e Vila da 
Usina. A empresa instalou 
2.900 metros de rede de 
abastecimento, 480 metros 
de ramais de ligação, além da 
fixação de hidrômetros indi-
viduais em cada residência.

“É com grande alegria que 
entregamos mais essa benfei-
toria aos moradores de Pique-
te. Essa ação vai garantir que 
mais famílias recebam água 
tratada e de qualidade. Assim, 
a Águas Piquete reafirma seu 
compromisso de levar mais 
saúde à população pique-
tense”, explica Indiara Jogas, 
gerente da Águas Piquete.

As famílias já foram cadas-

Piquete ganha nova rede de abastecimento de água

tradas no sistema comercial 
da Águas Piquete e em caso 
de dúvidas podem acionar 
os canais de atendimentos 
gratuitos: 0800 2020120 ou 
WhatsApp 17 99641-3259 e 
iguasa.com.br/piquete.

Além de garantir o abas-
tecimento no município, a 
Águas Piquete prioriza a re-
dução dos índices de perdas 
de água no município. Para 
isso, investe em tecnologia 
e capacitação das equipes 
para identificar vazamentos, 
ligações clandestinas e falhas 
de leitura de hidrômetro. “O 
combate e controle de perdas 
é outra ação de grande impor-
tância para nós. Com o apoio 
da tecnologia, nossa equipe 
consegue garantir a pressão 
adequada nas redes de abas-
tecimento além de identificar 
e corrigir vazamentos com 
mais agilidade, evitando o 
desperdício de água, cuidan-
do da população e do meio 
ambiente”, disse Jogas.

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 243/2020; 2743/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em realização de exames não disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51
CONTRATADA: RENATO M ROCHA RIBEIRO ME
CNPJ Nº: 20.655.842/0001-99
CONTRATADA: HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO DE GUARATINGUETÁ
CNPJ Nº: 51.612.828/0001-31

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 247/2020; 3251/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na aquisição 
de aventais descartáveis, destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública 
decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº: 29.426.310/0001-54

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 3242/2020GPRO – Proc. nº 181/19 – TP Nº 05/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: R NHONCANSE JUNIOR EIRELI - EPP CNPJ: 14.527.146/0001-02
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objetivo a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 90/19, decorrente do Processo Licitatório nº 
181/19, Tomada de Preços nº 05/19, firmado em 24 de maio de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 24 de maio de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
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: 22/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 524/2019 - Contrato nº 199/2019 – TP Nº 13/19 PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 199/19, decorrente do Processo Licitatório nº 524/19, Tomada 
de Preços nº 13/19, firmado em 04 de dezembro de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 30 (trinta) dias, a partir de 04 de junho de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração de valo  
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente 
ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
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: 01/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 32/2020– PROC. Nº 178/2020

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 
em manutenção preventiva de aparelhos de musculação, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: CLEBER MARVIN MARIANO SERAPIAO35431363808
CNPJ Nº: 33.087.707/0001-36
Valor Total: R$ 12.000,00(doze mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pregão Presencial nº 19/2020 – Processo nº 83/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório 
no Processo de Licitação que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços funerários, para atender demanda de munícipes em situação 
de vulnerabilidade social, identificada pela Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de 
Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial Nº 38/2020 PROC. Nº 248/2020.
O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
aquisição de cimento para atender as necessidades de serviços da Secretaria de Serviços 
Municipais; a realizar-se às 09h30min do dia 23 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
EDITAL – NOTA DE REABERTURA

Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 PROC. Nº 224/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura 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 realizar-se às 14:00h do dia 18 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.
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Município chega a 354 contaminações; Litoral Norte preocupa e cidades divergem sobre ações

Ubatuba registra segunda morte por Covid-19 
e tem crescimento de 305% de casos em maio

A Prefeitura de Ubatuba 
registrou na última segun-
da-feira (1) o segundo óbito 
por Covid-19. Entre as 354 
notificações desde o início 
da pandemia, a cidade tem 
59 casos confirmados e oito 
aguardando diagnóstico.

A vítima do sexo masculino 
tinha 51 anos de idade e era 
morador do bairro Estufa 2. 
De acordo com a Prefeitura, 
no último dia 20, o paciente 
apresentou sintomas como 
febre, tosse, falta de ar, dores 
musculares e abdominais, 
quando foi internado no dia 
27. Ele faleceu no último 
domingo, sem comorbidades.

Um outro paciente entre os 
suspeitos também faleceu na 
manhã desta segunda-feira 
(1). O homem de 82 anos 
era morador do Taquaral e 
apresentava comorbidades 
como diabetes e hipertensão. 
O idoso estava internado na 
Santa Casa de Ubatuba desde 

Wanessa Telles
RMVale

o dia 29 de maio. O caso segue 
esperando pelo resultado dos 
exames. 

Flexibilização - As medidas 
adotadas pelas cidades do 
litoral foram divergentes para 
a flexibilização. Em Ubatuba, 
atividades físicas individuais e 
esportes aquáticos como o sur-
fe foram liberados de segunda 
à quinta-feira. A utilização de 
faixa de areia para cadeira 
de praia e guarda-sóis segue 
proibida em todas as regiões.

Caraguatatuba – As lancho-
netes permanecem fechadas 
na cidade. É permitido funcio-
namento de hotéis e pousadas 
para pessoas que precisarem 
de pernoite e o estacionamen-
to nas orlas segue proibido. 
A orientação é não utilizar a 
praia por enquanto.

Já em São Sebastião, as 
praias estão disponíveis para 
a prática de atividades físicas 
individuais de segunda à quin-
ta-feira. Os quiosques podem 
funcionar por meio de delivery 
ou retirada no balcão e os 
Hotéis da região funcionarão 
mediante autorização.

Fotos: Reprodução PMU

O Pronto Socorro de Ubatuba, que também sente o aumento da demanda devido à pandemia da Covid-19

Prefeitura libera esportes individuais e abertura gradual de lojas; cidade registra 59 infectados

Como parte da flexibilização, Ubatuba libera 
praias dois dias após nova morte por Covid-19

Além da reabertura parcial 
do comércio, a Prefeitura de 
Ubatuba liberou a partir des-
ta segunda-feira (1) o acesso 
às praias, em dias específicos, 
para a prática de esportes 
individuais. As flexibilizações 
ocorrem dois dias após a 
cidade litorânea registrar a 
segunda morte causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19).

Baixado pelo prefeito Dél-
cio Sato (PSD) no último dia 
29, o decreto municipal au-
toriza os adeptos de esportes 
aquáticos a se exercitarem 
nas praias apenas de segunda 
a quinta-feira. Além de surf, 
estão liberadas as práticas 

Lucas Barbosa
Ubatuba

de canoagem, natação, vela 
e stand up paddle (remar de 
pé na prancha).

Sem restrições de datas, os 
moradores podem utilizar as 
orlas para praticarem ativi-
dades como alongamento, 
caminhadas, cooper (corridas 
lentas) flexões e exercícios 
aeróbicos semelhantes. Os 
atletas são obrigados a usa-
rem máscaras de proteção e 
manterem distância segura 
dos demais frequentadores.

De acordo com a Prefei-
tura, o cumprimento das 
normas é fiscalizado pela 
Guarda Civil Municipal.

Já na tarde do último dia 
30, outro decreto baixado 
por Sato autorizou também 
a partir desta segunda-feira 
a flexibilização de algumas 

atividades comerciais no 
município.

Além dos serviços consi-
derados essenciais, poderão 
funcionar estabelecimentos 
de comércio em geral, ramo 
alimentício, garagens náu-
ticas, quiosques de praias, 
concessionárias e lojas de 
veículos. Em contrapartida, 
os comerciantes são obri-
gados a: exigirem que seus 
funcionários e clientes utili-
zem máscaras, disponibilizar 
álcool em gel, manter os 
consumidores pelo menos 
dois metros de distância dos 
demais e garantir a limpeza 
e desinfecção frequente dos 
sistemas de ar-condicionado 
dos estabelecimentos. “Sabe-
mos que a flexibilização ain-
da é gradativa, mas estamos 

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.

O comércio de Ilhabela foi 
dividido em quatro grupos. 
Cada semana, um grupo pode-
rá funcionar e as praias pode-
rão ser usadas normalmente.

Avanços de casos – A reto-
mada de partes das atividades 
com a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) na fase 2, 
deixou as cidades litorâneas 
sob atenção. No último mês, 
o crescimento das confirma-
ções para novo coronavírus 
chamou atenção.

Em Ubautuba, os registros 
entre o dia 30 de abril e 30 de 
maio saltaram de 19 para 58, 
uma aceleração de 305%. O 
número é maior que os 267% 
de São Sebastião, cidade com 
recordes de contaminações, 
saltando de 96 para 352. Nas 
outras duas cidades, o cresci-
mento foi mais acelerado.

Caraguatatuba saiu de 33 
casos (em 30 de abril) para 
158, no último dia 30, uma 
elevação de 378%. Já em 
Ilhabela, o índice saltou 700% 
no último mês, de 6 casos 
para 48.

trabalhando diariamente 
para sairmos à frente, princi-
palmente agora, com a aná-
lise regional proposta pelo 
Estado. Diante do resultado 
que estamos apresentando, 
a tendência é melhorar, pois 

não há como autorizar ou 
flexibilizar se não houver 
um amparo paralelo e nós 
estamos conseguindo isso, 
graças ao esforço dos profis-
sionais da Saúde e apoio da 
população”, justificou Sato.


