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Isael entrega
Unidade Básica
de Saúde do Vila
Rica, em Pinda
A secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba entregou, na última quarta-feira
(17), a UBS (Unidade Básica
de Saúde) do bairro Vila
Rica. O objetivo é que o equipamento de saúde respalde
os moradores regionais e
diminua o número de atendimentos no CEM (Centro de
Especialidades Médicas). O
novo posto de saúde de Pindamonhangaba conta com
recepção, consultórios, sala
de inalação, odontologia,
banheiros adaptados, sala
de procedimentos e coleta,
espaço para vacina, esterilização e curativos.
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Covid-19 supera as 4,5 mil
contaminações na RMVale

Pinda identificou 14 novos casos nas últimas 24 horas; Caraguá ultrapassou
as 300 infecções, enquanto Lorena tem 120 e Guaratinguetá 104 confirmações
As infecções causadas pelo
novo coronavírus atingiram aumento expressivo na região. Na
manhã desta sexta-feira (19),
os casos já ultrapassavam a
marca de 4.540. Já no período

da noite, os boletins municipais
mostraram que a situação é de
preocupação (os números gerais da RMVale não haviam sido
divulgados até o fechamento
desta edição). Em uma semana,

Pindamonhangaba verificou
quarenta novas contaminações
pela doença, batendo os 109
casos, enquanto Lorena chegou
a 120 confirmações. Segundo
a Vigilância Epidemiológica de

Pindamonhangaba, três pacientes permanecem internados
na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva), três na enfermaria e
48 estão em isolamento social
em monitoramento da pasta.

Um óbito foi confirmado, um
jovem de 26 anos faleceu em
decorrências das complicações
da enfermidade que vitimou
oito pessoas.
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Polícia Civil
investiga fake
news contra
Alternativo está
Argus Ranieri
Pág. 3

impedido de
circular pelas
ruas de Cruzeiro
Depois de 23 anos em funcionamento, a ASSTA (Associação do Transporte Alternativo) está sem licença
para realizar o transporte
de passageiros em Cruzeiro.
Desde a última segunda-feira, 15, os motoristas circulam pela cidade sem o aval
da prefeitura, depois que
administração e entidade,
não chegaram a acordo
para regularizar o serviço.
O impasse surgiu após a
chegada da nova empresa
de ônibus na cidade. Com a
vinda da ABC Transportes,
o serviço público em Cruzeiro passou por diversas
mudanças, mas ainda com
a ASSTA sendo uma opção
para os moradores.

A Polícia Civil de Guaratinguetá abriu inquérito para
apurar uma denúncia de difamação através do compartilhamento de fake news contra
o pré-candidato a prefeito Argus Ranieri (MDB). Ele registrou boletim de ocorrências
há uma semana, após perfis e
páginas compartilharem um
vídeo em que o pré-candidato
supostamente fala a favor do
novo coronavírus. O vídeo
utiliza o recorte de áudio de
uma entrevista concedida por
Ranieri à uma emissora de
rádio local, e a edição inclui
manchetes e matérias de
emissoras de TV brasileiras
em que são mostrados dados
e notícias sobre mortes em
virtude do novo coronavírus.
A publicação tem data de 28
de maio.
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O pré-candidato a prefeito de Guaratinguetá, Argus Ranieri, que buscou a Polícia para desvendar fake news divulgada durante a semana
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Região investe em plataformas
digitais para atividades em grupo

Na flexibilização,
Ubatuba libera
reabertura
de hospedagem
O prefeito de Ubatuba,
Délcio Sato (PSD), baixou um
decreto na última quarta-feira
(17) que autoriza a reabertura de hotéis e pousadas na
cidade litorânea a partir do
próximo dia 1, e regulamenta
os horários de funcionamento
de lanchonetes e restaurantes. Devido a pandemia do
novo coronavírus (Covid-19),
os estabelecimentos serão
obrigados a respeitarem uma
série de regras de higienização para atenderem aos
clientes.
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Com o crescimento de casos de Covid-19 na RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte), atividades culturais
coletivas foram suspensas
para evitar aglomeração
entre a população. Com isso,
cidades da região adotaram
um novo método para dar

continuidade a essas atividades, de forma que respeitem
as medidas de prevenção
contra a doença. Em Pindamonhangaba, o projeto “Caminhos do Yoga”, idealizado
por professores de yoga da
região, era executado no
Parque da Cidade.
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Profissionais da Educação de
Ubatuba realizam aulas virtuais
Para diminuir os impactos
da pandemia na educação,
Ubatuba está promovendo
aulas e reuniões por meio de
plataformas virtuais. Os en-

Antes realizadas no Parque da Cidade, atividades do Lotus Yoga são transmitidas online para adeptos

pré
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contros de HTCP (Horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo)
das unidades escolares acontecem semanalmente.
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Bares, quiosques
e restaurantes
são liberados em
Caraguatatuba
Caraguatatuba flexibilizou
ainda mais a quarentena na
cidade após publicar um novo
decreto que libera o funcionamento de bares, restaurantes
e quiosques. Os estabelecimentos devem atender as
medidas sanitárias. Só será
permitida a venda de opções
de prato à la carte. Os saleiros
e paliteiros não podem ser
mais utilizados. Sobre o número de pessoas permitidas
nos espaços, estão limitadas
quatro por mesa, mantendo
distância de 1,5 metro entre
uma e outra.
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Bastidores da Política

Atos e Fatos

Perguntar não ofende

“O Brasil não
é para amadores”
Tom Jobim

Márcio Meirelles

BARRIL DE PÓLVORA
Além dos problemas causados
pelo Covid-19 - em franca atividade-, a falta de uma perspectiva
do fim da pandemia, a necessidade da recuperação econômica no
pós-pandemia, o país tem se estranhado com uma possível ruptura
institucional gerando um conflito
entre os três poderes.
Um clima de estabilidade gerado, em parte pelo presidente, que
até agora parece que não entendeu
qual é o seu papel como presidente
da República.
Abandona a sua missão de governar e insiste na política do “nós
contra eles”.
Sobre o aspecto político perde
uma parte do seu ativo eleitoral, - as
pesquisas de opinião pública - vêm
mostrando, que foi eleito para exterminar com a corrupção e o que a

que o país se tornará uma nação
democrática.
Democracia exige educação
básica!
Se o presidente entende que os
ministros do STF não são dignos de
seus cargos, escolhidos como advogados de seus patronos políticos, a
sociedade está careca de saber.
Se os membros não são dignos
de seus cargos – não atendem o
preceito constitucional de ilibada
conduta e saber jurídico - não
esquecer que foram indicados por
um presidente eleito democraticamente e aprovados pelo Congresso
Nacional, os dignos representantes
da sociedade.
O presidente em seu mandato
terá a oportunidade de indicar ao
Congresso Nacional dois membros,
nos próximos anos, que o faça obedecendo o preceito constitucional

“Democracia exige
educação básica!”
esquerda implantou no país: “o nós
contra eles”.
A esquerda destruiu a possibilidade do diálogo!
Incentivou o conflito na sociedade e a impossibilidade de um
diálogo positivo.
Está deixando claro para a sociedade que o conflito entre os poderes ultrapassa a questão política e
vai residir nas questões familiares.
O receio que os problemas políticos e o exercício político de seus
filhos sejam desvendados para a
sociedade pela justiça.
A sua ingenuidade(?), ou a sua
incontrolável transparência, desnuda a questão familiar num momento
em que brasileiros morrem pelo
vírus e a falta de um encaminhamento para o restabelecimento da
economia.
O desemprego é tão feroz quanto o vírus!
Inexplicável para um capitão
a atitude de promover constantemente uma guerra dentro das suas
próprias trincheiras abdicando da
condição de comandante chefe de
um país.
O momento exige que o presidente finalmente invista na responsabilidade que seus eleitores lhe
incumbiram: governar o país!
A atitude de se fazer vítima de
outros poderes e a postura de não
respeitar decisões do Supremo
Tribunal Federal.
Se a postura do seu ministro
da Educação, em classificar os
ministros da Suprema Corte de
vagabundos, e a sua concordância
com atitudes de mal educados,

e não a preferência por amizade,
credo religioso ou outro critério.
É desta forma que se modifica
uma Corte Suprema!
O assunto golpe, a volta dos militares ao poder, deveria ser combatido pela autoridade do presidente
na direção correta protegendo a
sociedade de um regime ditatorial
e salvar a própria instituição “Exército Nacional” de uma ação que
constitucionalmente seus membros
reconhecem e um passado que custou para se retirado da instituição.
Movimentos desta natureza
levam a sociedade pensar em impeachment do presidente eleito e tirar
do foco as dificuldades sanitárias
e econômicas e a sua inépcia em
governar.
A impressão marca que o governo não está sensibilizado pelas
mortes (E, Daí?) do corona vírus,
a imagem negativa do país no
mundo, as dificuldades que a economia irá enfrentar com um baixo
crescimento, uma dívida pública
elevada e reformas necessárias para
destravar o crescimento do país.
Pelo lado político a experiência
de 28 anos no exercício legislativo
não propiciou ao presidente entender o que é o” presidencialismo de
coalisão”, conceito desenvolvido
pelo sociólogo, Sergio Abranches,
há mais de trinta anos, e não por
um astrólogo que mora no exterior
(porque será) para orientá-lo politicamente.
A hora é da formação de um
pacto nacional pela reconstrução
do país, com diálogo, e não com
violência e atos hostis.

Procede que o vereador e pré-candidato a prefeito Rafael Goffi
tem sua residência oficial, ou seja,
sua moradia de fato em São Paulo
– Capital? A resposta se faz necessária porque rola pelos corredores
do Mercadão e adjacências que o
homem que pretende ser prefeito
de Pindamonhangaba mora longe.
Perguntem ao Magui!!!

Distanciamento

É voz corrente nas rodas políticas de Pinda que assim como o
coronavírus pode estar atrapalhando a candidatura de Vito Ardito
(PP) – devido ao isolamento social
– provavelmente o distanciamento
postal deve estar prejudicando
também a pré-campanha de Rafael
Goffi (PSDB), principalmente se
for confirmada a suspeita de que
o tucano está de fato residindo na
capital paulista...

Das duas, uma...

Rola entre os bem informados de
Pinda que o sindicalista Herivelto
Vela (PT) joga com duas possibilidades nesta eleição: enganchar
em alguma candidatura de vice ou
lançar Gugu Melo como prefeito
pelo seu partido, para tentar vaga
na futura Câmara. Pelo andar da
carruagem, seu flerte com o prefeiturável Vito Ardito (PP), que segue no
isolamento social – e agora político
– por causa do coronavírus, talvez
não termine em parceria majoritária;
já a segunda opção, ou seja, lançar
um petista para ‘concorrer’ à Prefeitura, tem recebido mais apostas
na cidade...

Túnel do tempo

Discutindo eleições em uma roda
política de Guaratinguetá dias atrás,
alguém puxou à memória o pleito de
2004, quando o candidato Nelson
Mathídios que se destacava no topo
das pesquisas terminou em terceiro
lugar, Miguel Sampaio por menos de
200 votos não vira prefeito e Junior
Filippo que saiu do penúltimo lugar
e ganhou a disputa para seu primeiro
mandato. Ah! Fernando Moreira,
que também disputou, guardou a
‘caneta’ utilizada nos discursos
como recordação – dica para quem
tem memória...

Baião de dois

Ventos do Bairro da Cruz de Lorena deram conta, esta semana, que
o grupo dos ‘inhos’ fizeram reunião
com o prefeiturável Sylvinho Ballerini com a finalidade de pressioná-lo
a receber o empresário dos postes,
Aldemir Barbudo, como vice, em
substituição ao seu irmão Humberto.
O pacote seria completo, com os
vereadores que conseguirem se reeleger no controle administrativo da
Câmara e, os que amargarem derrota
nas urnas, com vagas garantidas no
primeiro escalão do futuro governo.
Como diria o Miltinho, ‘só precisa
combinar com os eleitores’!!!

ou seja, aqueles que estão na linha
de frente no enfrentamento do novo
coronavírus. Simples assim...

Tiroteio

Parece que o vereador Marcelo
da Santa Casa está disposto mesmo
a disparar contra seu desafeto que
‘virou o homem forte do social’,
Arilson Pereira. Na sessão desta
terça, aprovaram até requerimento
questionando os trâmites e pedindo
informações do Desenvolvimento
Social de Guará.

E por falar em social...

...de Guará até a vereadora Tia
Cleusa manifestou o desejo de ser
apresentada à nova Secretária de
Desenvolvimento Social, que assumiu a vaga indicada pelo próprio
ex-secretário, que virou adjunto, por
conta do período eleitoral.

Bicampeão

Definitivamente os ventos da
seriedade administrativa e respeito
ao erário público se tornou realidade
em Silveiras – no pós motolância.
Pelo segundo ano consecutivo, o
prefeito Guilherme Carvalho teve
suas contas aprovadas pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.
Detalhe: sem nenhuma ressalva,
muito menos apontamentos. Talvez
seja por isso que a oposição está tentando pegar um concorrente ‘a laço’
para disputar contra Guilherme. Ah!
Disseram que teve um propenso candidato disposto a enfrentar o homem
na reeleição, mas queria ser pago
pelo sacrifício.

Bola nas costas

Corre na boca pequena de Cachoeira, que o ainda prefeito Edson
Mota ‘guarda uma carta na manga’
que pode derrubar os candidatos de
um partido sob o comando de um
ex-secretário do seu governo. Outro
babado que comentam pelas esquinas da cidade, é que ele, o Mota,
espera que suas contas rejeitadas
pelo Tribunal no período de Silveiras, sejam aliviadas pela Câmara,
enquanto procura uma brecha na
Justiça Eleitoral para concorrer à
reeleição. Na hipótese de que este
plano mirabolante aconteça, tem
gente perguntando porque o Torrada
insiste em perder tempo e prestígio
com um apoio que não existe. Perguntem ao Breno Anaya!!!

Duas candidaturas e meia

O mercado político conjectura a
possibilidade dos eleitores de Pinda
contarem com apenas três candidaturas a prefeito nesta temporada.
De acordo com os cientistas do Paineiras, se as eleições fossem hoje,
somente duas candidaturas estariam
definidas com seus respectivos vices
e chapa de vereadores: Luiz Rosa
com João Ribeiro e Isael Domingues

com Ricardo Piorino – ou Roderley
Miotto ou mais dois ou três nomes.
Numa leitura geral, Vito Ardito estaria sem grupo e sem coligações à
vista, enquanto Rafael Goffi – um
pouco mais confortável – com partidos agregados, porém sem opção
de um nome de peso para fechar a
majoritária; a menos que Ronaldo
Pipas seja o ‘cara’!!!

Obstinado

Rumores dos corredores da Câmara de Lorena relatam que desde
o início deste mês, Elcinho Vieira
tem pressionado o ainda presidente
Maurinho Fradique a acatar um de
seus requerimentos chamando as
contas de 2013 do prefeito Fábio
Marcondes para nova votação,
mesmo já tendo sido aprovadas
pelos próprios vereadores em
2017. O oposicionista contumaz de
Marcondes parece até possuído, e
insiste em um vestígio da época que
pode anular a sessão.

Jogo de empurra

Enquanto o vereador Vieira
Junior faz pressão para uma nova
votação nas contas de 2013 do
prefeito Fábio Marcondes, na próxima segunda-feira, o já fragilizado
Maurinho Fradique – pelo últimos
acontecimentos financeiros em Lorena e região, jogou a ‘batata quente’ para a procuradora da Câmara
resolver, que por sua vez, temendo
responsabilidade na arbitrariedade,
empurrou para o plenário decidir.
Ou seja, novos capítulos desta novela na tribuna do legislativo, com
ampla possibilidade do Executivo
judicializar e processar a quem de
direito...

Mosca na sopa

Comenta-se que o ex-vereador
e radialista Marciano se encontra
em aquecimento para retornar à
tribuna da Câmara de Cruzeiro na
próxima legislatura, dependendo de
combinar com os eleitores, é claro.
Observaram ainda que encontrou
o discurso perfeito para ‘quebrar o
gelo’ com a população, buscando
apagar o ‘fogo com gasolina’ entre
ASSTA do transporte alternativo e
a ABC Transporte que disputam o
território.

Em novo ritmo

E por falar em Marciano, disseram que os moradores e algumas
lideranças de Cruzeiro vão sentir
saudades da calmaria desta atual
legislatura na Câmara – que pese
alguns espetáculos do vereador que
se acha o ‘dono da bola’. Com a
possibilidade do retorno de algum
ex-vereador somado à algumas figuras bem conhecidas no mercado
político que poderão ser eleitos,
a temporada das polêmicas estará
de volta.

Não convidem para...

Câmara de Lorena - onde os
vereadores de oposição ao Executivo
seguem com projetos de desconstrução
da organização da cidade. Em uma das
últimas sessões, eles forçaram a anulação
da lei (aprovada em 2019) que estabelece o estacionamento rotativo – a zona
azul. Recentemente, criaram de forma
inconstitucional projetos que barram
obras importantes no município, como
a revitalização da Avenida Peixoto de
Castro – principal via de acesso à cidade,
e buscam por todos os meios impedir a
construção de um centro de eventos às
margens da Via Dutra, que deverá abrir
a economia local para receber novos
investimentos de entretenimentos.

Cruzeiro – Em meio a um momento de preocupações e incertezas,
as administrações têm se dividido
entre medidas na saúde e economia, mas sem esquecer do social. É
com esse foco que Hevelyn Sígolo
tem se destacado em Cruzeiro, ao
cravar seu nome com as atividades
do Fundo Social de Solidariedade,
atendendo a população e preocupada
com o amanhã, durante a crise do
novo coronavírus. Com as ações
da primeira-dama, já há curiosos
na cidade em saber se Hevelyn não
seria um forte nome o futuro (ou presente...) político, no cenário liderado
por Thales Gabriel.

...a mesma picanha Os vereadores de Guará e a secretária de
Saúde municipal, principalmente se
o assunto for os testes da Covid-19
e o churrasqueiro for o Fabrício da
Aeronáutica!!!

Alvo certo

Circula pelos corredores da municipalidade que dos R$ 305 mil que
o presidente da Câmara de Guará,
Marcelo Coutinho – o Celão, repassou à Prefeitura, R$ 216 mil estão
endereçados a pagar a passarela que
ligará o novo Pronto Socorro à Santa
Casa e, R$ 89 mil foram indicados
para investir nos testes da Covid-19
aos servidores municipais, em especial aos ligados à área da Saúde,

O pré-candidato a prefeito de Guaratinguetá, Argus Ranieri (MDB), fala no Atos
no Rádio sobre seus 119 postulantes à Câmara em 15 de novembro e projetos

Comandando o maior grupo de candidatos à Câmara de Guará, Argus Ranieri pontua durante sua participação no programa Atos no Rádio da última
sexta-feira, problemas de meio ambiente e da coleta de lixo da cidade, bem
menor que a produzida pela população. O prefeiturável informou que está se
preparando para cuidar do município no pós pandemia do novo coronavírus e
se mostrou preocupado com o orçamento municipal e sua divisão de recursos.
Argus aceitou o desafio de debater presencialmente e ao vivo com seus dois
principais oponentes, Marcus Soliva e Junior Filippo, no estúdio do Atos.
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Polícia Civil abre inquérito sobre fake
news e difamação contra Argus Ranieri
Pré-candidato a prefeito em Guará registrou boletim; caso pode ser analisado por delegacia especializada
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Polícia Civil de Guaratinguetá abriu inquérito para
apurar uma denúncia de difamação através do compartilhamento de fake news contra
o pré-candidato a prefeito Argus Ranieri (MDB). Ele registrou boletim de ocorrências
há uma semana, após perfis e
páginas compartilharem um
vídeo, em que o pré-candidato
supostamente fala a favor do
novo coronavírus.
O vídeo utiliza o recorte
de áudio de uma entrevista
concedida por Ranieri à uma
emissora de rádio local, e a
edição inclui manchetes e
matérias de emissoras de TV
brasileiras, em que são mostrados dados e notícias sobre
mortes em virtude do novo
coronavírus. A publicação
tem data de 28 de maio.
O conteúdo, com recorte
do áudio, editado e publicado em vídeo, foi veiculado
em perfis e páginas de redes
sociais. “Infelizmente me

senti ofendido, pois demos
uma entrevista e as pessoas
descontextualizaram, fizeram
edição de textos, de imagens e
isso acaba denegrindo a nossa imagem”, explicou Ranieri.
A denúncia foi registrada
no 3º Distrito Policial. “Hoje,
nas redes sociais essa questão
é muito grave. Estamos entrando num período eleitoral
e a preocupação é de todos.
Nós sabemos que a rede
social é um campo onde as
pessoas de bem promovem
coisas boas, e as pessoas de
mal, promovem maldades
e colocam informações que
não são verdadeiras. Isso não
pode acontecer e tem que
ser combatido dentro da lei”,
concluiu.
À frente da investigação, o
delegado Francisco Sannini
Neto explicou que o caso foi
registrado como difamação e
esclareceu onde há o enquadramento do agravante de
fake news. Ele revelou que
uma delegacia especializada
pode dar seguimento ao
caso. “Não existe um crime

Foto: Rafaela Lourenço

O pré-candidato a prefeito de Guaratinguetá, Argus Ranieri, que buscou a Polícia para desvendar fake news

Novo coronavírus avança na região
e contamina mais de 4,5 mil pessoas

de fake news. Essa conduta
foi criada pela imprensa,
mas não existe. Porém, as
notícias falsas podem dar
ensejo a diversas ou algumas
infrações penais. Depende
do caso concreto, depende
do contexto”, explicou. “Cada
investigação se desenvolve
de forma pontual, de acordo
com o caso concreto nós teremos um crime. Pode ser que
seja apurado por um distrito
A, B ou até por uma delegacia
especializada”, concluiu.
Questionado se o caso pode
ser encaminhado ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) por
envolver um pré-candidato,
Sannini informou que por
enquanto não. “Com os elementos até então apurados
não vislumbramos crime de
caráter eleitoral”.
Não foram divulgados oficialmente os nomes de perfis
e páginas envolvidos no compartilhamento do conteúdo.
A Polícia Civil investiga a
origem do vídeo, os compartilhamentos e possibilidade
de perfis falsos.
Fotos: Marcelo A. dos Santos

Pinda identificou 14 novos casos nas últimas 24h; Caraguá ultrapassou
a 300 infecções, enquanto Lorena tem 120 e Guará 104 confirmações
Bruna Silva
RMVale

As infecções causadas pelo
novo coronavírus atingiram aumento expressivo
na região. Na manhã desta
sexta-feira (19), os casos
já ultrapassavam a marca
de 4.540. Já no período da
noite, os boletins municipais
mostraram que a situação é
de preocupação (os números
gerais da RMVale não haviam
sido divulgados até o fechamento desta edição). Em uma
semana, Pindamonhangaba
verificou quarenta novas
contaminações pela doença,
batendo os 109 casos, en-

quanto Lorena chegou a 120
confirmações.
De acordo com a Vigilância
Epidemiológica de Pindamonhangaba, três pacientes permanecem internados na UTI
(Unidade de Terapia Intensiva), três na enfermaria e 48
estão em isolamento social
em monitoramento da pasta.
Um óbito foi confirmado, um
jovem de 26 anos faleceu em
decorrências das complicações da enfermidade que
vitimou oito pessoas na cidade. A atenção está voltada
para os bairros que possuem
infectados como Centro, Vale
das Acácias, Bom Sucesso,
Mariana e Maria Áurea. No
município, 46 moradores

estão recuperados da doença;
cerca de quarenta aguardam
os resultados de testes.
Em Guaratinguetá, houve
uma nova confirmação, levando o município ao total
de 104 infectados, com três
hospitalizados na enfermeira. Conforme a secretaria
de Saúde local, cinquenta
permanecem em suas residências em isolamento para
contenção da doença. Na
cidade, 47 pessoas já estão
curadas da Covid-19.
Lorena tem 120 identificações do vírus, segundo
dados da Prefeitura. A maior
incidência da doença está na
faixa etária entre 30 e 49
anos. Ao menos, três seguem

internados para auxílio médico na UTI e 17 estão em casa
isolados. A pasta responsável
comemora a recuperação de
94 pacientes.
Caraguatatuba atingiu 309
casos, sendo 23 deles fatais,
com 17 moradores ainda na
UTI e a taxa de ocupação de
leitos disponíveis em 61%.
Aproximadamente 120 testes estão em análise para
a confirmação da doença,
outros 193 venceram o vírus.
Ubatuba tem 107 infecções
verificadas, três seguem internados para atendimento
especializado. Ao menos, 23
exames estão em investigação e 75 moradores estão
curados.

Leito para pacientes da Covid-19, na região; números seguem elevados

Isael entrega obras da Unidade Básica de Saúde do Vila Rica
Unidade deve atender moradores da área central e melhorar o fluxo de atendimentos no Centro Especialidades Médicas
Bruna Silva
Pindamonhangaba

A secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba entregou, na última quarta-feira
(17), a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro
Vila Rica. O objetivo é que
o equipamento de saúde
respalde os moradores regionais e diminua o número
de atendimentos no CEM
(Centro de Especialidades
Médicas).
O novo posto de saúde de
Pindamonhangaba conta
com recepção, consultórios, sala de inalação,
odontologia, banheiros
adaptados, sala de procedimentos e coleta, espaço
para vacina, esterilização e

curativos, além de depósito, expurgo, almoxarifado,
copa, administração e vestiário para os profissionais
de saúde.
Construída pela empresa terceirizada Fernandes
Rodrigues Ltda, a UBS tem
cerca de 350m² levantados
para uso da população.
De acordo a Prefeitura, a
obra tem investimento de
cerca de R$ 943 mil, sendo
R$500 mil enviados através
de emenda parlamentar.
O outro montante integra
parte do Tesouro e emenda
impositiva da Câmara.
Durante a abertura da
unidade, o prefeito Isael Domingues (PL) reafirmou que
o espaço entregue é para
que as pessoas se sintam
bem e cuidadas. “Entregar

prédio não é tão difícil, mas
entregar humanização é
outra conversa”.
Domingues destacou que o
município recebeu o primeiro montante (serão três) dos
R$ 18 milhões do Governo
Federal. Ele revelou que o
valor será “essencial para a
saúde”, além de minimizar
os impactos no orçamento
emergencial retirados do Tesouro para realizar ações de
enfrentamento à Covid-19.
Sobre a nova unidade,
Isael enfatizou que a construção durou menos de seis
meses e a sua intenção é
descentralizar o CEM para
atender somente consultas
com especialistas. A nova
UBS deve ter atendimentos
de rotina para os moradores
locais.

Fotos: Bruna Silva

Inauguração de UBS no Vila Rica, que amplia estrutura da saúde municipal de Pinda, em meio à crise
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Região investe em plataformas
digitais para atividades culturais

RMVale adota novo método para realização de práticas esportivas, competições e aulas
Foto: Reprodução Lotus Yoga

Wanessa Telles
RMVale

Com o crescimento de casos
de Covid-19 na RMVale (Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte),
atividades culturais coletivas
foram suspensas para evitar
aglomeração entre a população. Com isso, cidades da
região adotaram um novo
método para dar continuidade
a essas atividades, de forma
que respeitem as medidas de
prevenção contra a doença.
Em Pindamonhangaba, o
projeto “Caminhos do Yoga”,
idealizado por professores de
yoga da região, era executado
no Parque da Cidade. Nesta
segunda edição, as atividades
serão realizadas em formato
de lives nos dias 20 e 21
de junho pelo Instagram da
organização, o @lotus.yoga.
ao.ar.livre, onde também se
encontra toda a programação
do evento. A proposta, organizada pelo movimento Lótus –

Yoga ao Ar Livre, busca levar
a prática ao público de todas
as idades.
Segundo a organizadora do
evento, Thalita Silva, além de
celebrar o Dia Internacional
do Yoga, que ocorre no próximo domingo (21), o evento
traz os benefícios das atividades à população. “O objetivo
do evento é levar o yoga para
mais e mais pessoas e apresentar diversos caminhos para
trilhar nessa filosofia milenar”.
Em Guaratinguetá, a secretaria de Esportes está
oferecendo aulas de ginástica
rítmica online. De acordo com
a Prefeitura, além das turmas
que já vinham atuando, mais
vinte alunas ingressaram
nas aulas para iniciantes. Os
novos inscritos são encaminhados para outras categorias
de acordo com o avanço nas
atividades.
Inscrição – As aulas já foram iniciadas e as vagas são
ilimitadas. Para participar,
os interessados devem ter no
mínimo cinco anos de idade

Antes realizadas no Parque da Cidade, atividades do Lotus Yoga são transmitidas online para adeptos

e entrar em contato com a
secretaria de Esportes pelo
telefone (12) 3122-4010 ou
(12) 3132-2700.
No Litoral Norte, a Seesp
(secretaria de Esportes) de São
Sebastião realiza o primeiro
Campeonato de Poom-Sae Online (artes marciais coreanas).
Com objetivo de manter a relação entre aluno e professor
durante o isolamento social,
o campeonato de Taekwondo será realizado no dia 2
de julho. Os alunos da Seesp
devem enviar um vídeo com
a apresentação de Poom-Sae
entre os dias 17 e 30 de junho.
A competição será dividida
em duas categorias: de 7 a 9
anos de idade e de 10 a 13.
Os vídeos devem ser simples
e cumprir as seguintes orientações: até um minuto e 30
segundos de duração sem
qualquer tipo de edição, cortes ou trilha sonora. No início
da gravação os alunos devem
mencionar seu nome completo,
idade, graduação e local onde
treina. O vídeo (informações
na Secretaria) deverá ser encaminhado para o WhatsApp do
professor Rafael Brasil.
Quarentreino – Além do
campeonato, a Prefeitura de
São Sebastião dá continuidade
com as aulas e treinos ao vivo
do Quarentreino executados
pelos professores da Seesp
através das plataformas digitais.

Profissionais da Educação de Ubatuba realizam aulas virtuais
Professores da região promovem encontros online; Plataforma educacional interativa conta com recurso tradutor em libras
Wanessa Telles
Ubatuba

Com intuito de diminuir
os impactos da pandemia na
educação, Ubatuba está promovendo aulas e reuniões por
meio de plataformas virtuais.
Os encontros de HTCP (Horário
de Trabalho Pedagógico Coletivo) entre o corpo docente das

unidades escolares da região
acontecem semanalmente.
Além de aulas, também são
realizados conselhos de classe, reuniões entre gestores,
supervisores e a secretaria
da Educação. O novo método
busca dar continuidade no
desenvolvimento educacional
dos alunos da cidade e permite
que o trabalho das unidades es-

Fotos: Reprodução

colares continuem, seguindo as
orientações do distanciamento
social e prevenção contra a
Covid-19.
Desde o início da pandemia,
a secretaria da Educação disponibilizou a plataforma educacional interativa. O espaço
também conta com tradutor
em Libras (Língua Brasileira
de Sinais) e inclui alunos com

Vídeo conferência entre educadores de Ubatuba; profissionais apostam na web para manter atividades

necessidades especiais. Foi
criada uma área específica de
atividades voltadas à psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, libras e um espaço
destinado a “Vovó Jura”, uma

personagem contadora de
histórias para as crianças.
Aos alunos que não possuem
recursos para acompanhar as
aulas virtuais, as atividades,
elaboradas pela secretaria

da Educação, são distribuídas
nas próprias escolas aos pais
responsáveis. No caso de moradores de bairros distantes, a
gestão escolar faz a entrega em
mãos nas residências.
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Prefeitura de São Sebastião é investigada
por contrato suspeito durante pandemia
Documentos apreendidos no Paço Municipal e sede de terceirizada; Polícia apura denúncia de corrupção
Da Redação
São Sebastião

A Polícia Civil avançou na
última semana no inquérito
que investiga possíveis irregularidades cometidas pela
Prefeitura de São Sebastião
nas contratações emergenciais de empresas para prestações de serviços ligados
ao combate à pandemia do
coronavirus (Covid-19). O
principal contrato investigado é referente à locação de
tendas para os três hospitais
de campanha da cidade.
De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações
Gerais) de São Sebastião,
denúncias encaminhadas à
corporação no fim de maio
apontaram movimentações
financeiras suspeitas realizadas pela atual gestão
municipal, comandada pelo
prefeito Felipe Augusto
(PSDB), na celebração de 89
contratos com terceirizadas.
Os denunciantes acusam
membros da Prefeitura de
se aproveitarem do período
de pandemia, que permite
aos municípios firmarem

contratos sem a necessidade
de licitação, para desviarem
dinheiro público.
A principal acusação se
concentra no acordo celebrado entre São Sebastião e
a empresa JFL Estruturas de
Eventos Ltda.
Segundo a DIG, o Executivo anunciou no início de
abril que criaria hospitais de
campanha para atenderem
moradores diagnosticados
com o Covid-19 na cidade.
Contando com um investimento municipal de R$ 849
mil, a contratação da JFL teve
sua ordem de serviço assinada em 27 de abril e consistiu apenas na instalação
de tendas nas três unidades
de hospitais de campanha
distribuídas pelos bairros
Boiçucanga e Centro. Além
do alto valor, outro fato que
chamou a atenção da Polícia
Civil é que apesar da data da
ordem de serviço ter sido
assinada no fim de abril, as
tendas já estavam montadas
desde o início do mês.
De acordo com a DIG, a
suspeita é que a JFL tenha
cometido falsidade ideológica, subcontratando outra

empresa para a prestação do
serviço. Além disso, existem
indícios de que contrato entre a Prefeitura e a JFL teve
um preço abusivo, consideravelmente acima do mercado,
reforçando a hipótese que
agentes públicos tenham
praticado atos de corrupção
ao beneficiar a terceirizada
no processo de escolha.
Em busca de mais indícios, a DIG deflagrou uma
operação no último dia 10
que cumpriu mandados de
busca e apreensão em 13
endereços, distribuídos por
Caçapava, São José dos Campos e São Sebastião.
Além da sede da terceirizada, foram apreendidos
documentos no Paço Municipal de São Sebastião e
na casa de diretores da JFL.
Os materiais estão sendo
analisados pela Polícia Civil.
A DIG preferiu não revelar
quais outros dos 89 contratos emergenciais, firmados
pela atual gestão municipal
durante a pandemia, estão
sendo investigados por indícios de irregularidades.
Em nota oficial encaminhada à imprensa regio-

Fotos: Reprodução PMSS

Posto de saúde em São Sebastião; Prefeitura encara investigação após denúncias de fraude em contratos

nal, a Prefeitura de São
Sebastião negou qualquer
irregularidade e afirmou
estar colaborando com as
investigações. O Executivo
ressaltou que a empresa

contratada para a montagem das tendas é especializada neste serviço e o valor
está abaixo do praticado no
mercado.
A reportagem do Jornal

Atos tentou entrar em contato com a direção JFL Estruturas de Eventos Ltda,
mas nenhum site oficial ou
contato da empresa foi encontrado na internet.

Apesar de pandemia, Prefeitura de Ubatuba autoriza
reabertura de estabelecimentos de hospedagem
Hotéis e pousadas podem receber clientes a partir do próximo dia 1; negócios podem operar com apenas 30% de capacidade
Lucas Barbosa
Ubatuba

agmd.com.br

O prefeito de Ubatuba,
Délcio Sato (PSD), baixou um
decreto na última quarta-feira
(17) que autoriza a reabertura
de hotéis e pousadas na cidade litorânea a partir do próximo dia 1 e regulamenta os
horários de funcionamento de
lanchonetes e restaurantes.
Devido a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), os
estabelecimentos serão obrigados a respeitarem uma série de regras de higienização
para atenderem aos clientes.
Além de prorrogar a quarentena em Ubatuba até o
próximo dia 15, o decreto
municipal determina que os
hotéis e pousadas poderão
receber apenas a metade da
capacidade de hóspedes, estabelecida pelo AVCB (Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros). Os proprietários deverão

também atender as normas
do protocolo sanitário do Governo do Estado, que estipula
diretrizes de higienização e
de precaução ao contágio da
Covid-19.
Entre as 25 regras, além
do uso de máscaras e a proibição de aglomerações, se
destacam: impedição de filas
para retirada de alimentos
nos refeitórios, atendimento
preferencial aos hóspedes
do grupo de risco para que
permaneçam o mínimo possível nos ambientes, distanciamento de pelo menos dois
metros entre mesas e cadeiras
e remoção de objetos de uso
compartilhado, como jornais
e livros.
O decreto de Sato também
regulamentou o novo horário
de funcionamento de restaurantes e lanchonetes, que já
estavam autorizados a reabrirem suas portas desde o último dia 1. Os estabelecimentos
deverão funcionar com aten-
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dimento presencial somente
de segunda à sexta-feira até às
22h. Já o sistema de delivery
(entrega a domicilio) poderá
operar em qualquer horário
e dia da semana. Além de
permitirem a permanência
de apenas 30% da capacidade
de clientes, os comerciantes
deverão continuar seguindo
as regras de limpeza e prevenção como disponibilização de
totens com álcool em gel 70%,
proteção adequada dos equipamentos de buffet, manter os
fregueses a pelos menos um
metro de distância dos demais
nas filas e providenciar máscaras aos seus funcionários.
Outra novidade, é que os
restaurantes do tipo buffet
a quilo ou com preço fixo
poderão reabrir suas portas.
Porém, é proibido que os consumidores se sirvam sozinhos,
reduzindo a possibilidade de
contágio através dos talheres
e pegadores compartilhados.
Além destes ramos comer-

Fotos: Reprodução PMU

Centro de Ubatuba, que recebeu aval para flexibilização ampliada como novo decreto da Prefeitura

ciais e dos considerados essenciais, seguem liberados
para funcionarem, por quatro
horas diárias, no município
praiano: concessionárias de
veículos, escritórios, imobiliárias, lojas de comércio em

geral e shopping.
Pandemia – De acordo com
o boletim epidemiológico
divulgado pela Prefeitura
de Ubatuba na tarde desta
quinta-feira (18), a cidade
registra 99 casos confirmados

de novo coronavírus, sendo
seis mortes e 75 pacientes
recuperados.
Em contrapartida, o município aguarda os resultados
de exames de dois óbitos e
24 casos suspeitos.

Prefeitura libera funcionamento de bares,
restaurantes e quiosques em Caraguatatuba
Espaços estavam fechados desde 20 março; exercícios ao ar livre foram liberados
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

A Prefeitura de Caraguatatuba flexibilizou ainda mais
a quarentena na cidade após
publicar um novo decreto que
libera o funcionamento de bares, restaurantes e quiosques.
De acordo com a medida, os
estabelecimentos comerciais
devem atender as medidas
sanitárias. Na rede alimentícia
só será permitida a venda de
opções de prato à la carte.
Nas mesas, os saleiros e
paliteiros não podem ser
mais utilizados. Sobre o número de pessoas permitidas
nos espaços, estão limitadas
quatro por mesa, mantendo
distância de 1,5 metro entre
uma e outra. A lotação máxima será de 20%.

Ações de conscientização contra Covid-19 nas ruas centrais de Caraguá

Os tradicionais quiosques de
praias só podem ser montados
de acordo com a demanda de
clientes e com limitação dez
mesas montadas e com distanciamento de 1,5 metro de
distância. Os espaços podem
abrir das 11h até às 17h.
Em hotéis e pousadas a

limitação será de 40% de ocupação e os estabelecimentos
devem ser mantidos sempre
higienizados. Os elevadores só
poderão ser usados por uma
pessoa de cada vez e as áreas
comuns serão restritas.
Os comércios varejistas
funcionarão das 11h às 17h,

de segunda-feira a sábado. Aos
shoppings fica facultativo o
atendimento das 14h às 20h,
também de segunda à sábado.
Ao público idoso será acrescentado o horário exclusivo de
atendimento das 9h às 11h
no comércio varejista e das
12h às 14h nos shoppings
centers que optarem pelo
horário alternativo. Todos os
estabelecimentos devem seguir os protocolos sanitários
e observar os critérios e procedimentos de distanciamento
social e higienização.
Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior (MDB),
a prioridade “sempre foi e
continua sendo a de preservar
vidas”. “Esse foi o princípio
central para fazer este decreto. Por isso estipulamos
horários diferenciados para
evitar aglomerações”.
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba
Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LAERTE RIBEIRO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de outubro de 1981, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes nº 243,
bloco 4 b, aptº. 202, Mogno, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho
de LAERTE RIBEIRO e MARIA CONSOLADA RAMOS RIBEIRO.
SARA DE ALMEIDA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
dezembro de 1983, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes nº 243, bloco
4 b, aptº. 202, Mogno, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ DONIZETI ALVES e APARECIDA DE FATIMA ALMEIDA ALVES. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de junho de 2020.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IVANILDO DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Suzano-SP, no dia 16 de setembro de 1981,
residente e domiciliado Rua Celeste nº 357, fundos, Campo Alegre, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DE MEDEIROS e CLEUSA MARIA DE MEDEIROS.
THALIA VIEIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora de
idosos, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 19 de abril de 1983, residente e domiciliada Rua Celeste nº 357, fundos,
Campo Alegre, em Pindamonhangaba SP, filha de JORGE VIEIRA DE CARVALHO e
GERALDA MOREIRA DE CARVALHO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2020.

Potim realiza Feijoada Solidária neste sábado
Ação busca arrecadação de fundos para compra de cobertores a famílias carentes
Fotos: Imagem ilustrativa

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

O Fundo Social de Solidariedade de Potim realiza
neste sábado uma feijoada
solidária para arrecadação
de fundos destinados para a
compra de cobertores novos
a serem doados as famílias
em situação de vulnerabilidade.
Em virtude da pandemia
do novo coronavírus, o
evento não terá um espaço
físico para que seja servida a refeição, mas o prato
pode ser encomendado pelo
WhatsApp no número (12)
99759-6573, com a opção
de entrega em domicilio em

O sabor do feijão com tempero de caridade em Feijoada Solidária

toda Potim e Aparecida.
Foi montado um “drive
thru” na sede do Cras (Centro
de Referência de Assistência

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 36/2020– PROC. Nº 244/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de serviços de hidrojato,
autovacuo e vac-all com motorista e de microfilmagem e televisionamento de tubulação
com operador, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: TNP SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ Nº: 04.745.888/0001-42
VENCEDORA DO ITEM: 01
Valor Total: R$ 170.000,00(cento setenta mil reais)
EMPRESA: J.R. GRAZIOLLI EPP CNPJ Nº: 26.606.728/0001-55
VENCEDORA DO ITEM: 02
Valor Total: R$ 59.400,00(cinquenta e nove mil e quatrocentos reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 027/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de realização de exames radiológicos (Raios-X), conforme
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 02/07/2020, às 09:00 horas. Optando o licitante em
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e,
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e
horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio
Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br,
ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 19 de junho de 2020.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Social), à rua Antônio de
Oliveira Portes n°338, no
Centro. Os materiais para
produção do prato foram

doados por empresários da
cidade.
Segundo a presidente do
Fundo Social, Carina Martins,
a expectativa é que sejam arrecadados cerca de R$ 2 mil.
De acordo com o órgão, a
cidade tem cerca de 1,3 mil
famílias em extrema pobreza.
“Esse ano a gente não pode
arrecadar nada que seja
usado, então surgiu a ideia
em fazer uma feijoada, que
é um prato que todo mundo
gosta”, destacou Carina.
As entregas e a retirada
da feijoada no drive-thru,
começam as 11h e vão até as
14h. O material que não for
distribuído durante a ação
será encaminhado a famílias
cadastradas no Cras.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 43/2020 PROC. Nº 283/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para contratação
de serviços para a manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e
motos (elétrica e mecânica), incluindo serviços de guincho, borracharia, alinhamento,
balanceamento, cambagem e tapeçaria, a realizar-se às 09h30min do dia 02 de Julho 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 42/2020 PROC. Nº 282/2020.
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
contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios para
manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia
01 de julho 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
REABERTURA: 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 o registro de preços para a aquisição
de emulsão asfáltica RR-2C para atender as necessidades da secretaria de serviços
municipais, a realizar-se às 14h00min do dia 01 de Julho de 2020, no prédio da prefeitura
municipal 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
ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: 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 o registro de preços para a aquisição
de emulsão asfáltica RR-2C para atender as necessidades da secretaria de serviços
municipais, a realizar-se às 14h00min do dia 01 de Julho de 2020, no prédio da prefeitura
municipal 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
ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 42/2020 PROC. Nº 282/2020.
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
contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e acessórios para
manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia
01 de julho 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
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: CENTROVALE SOLUÇÕES P/ SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 02,04,0608,10
VALOR TOTAL: R$ 78.175,00(setenta e oito mil cento setenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020 PROC. Nº 173/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação 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,
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
VENCEDORA DOS LOTES: 01 e 02
VALOR TOTAL: R$ 4.670.200,46 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil duzentos
reais e quarenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020 PROC. Nº 222/2020
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 09/2020,
que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a
engenharia de drenagem de águas pluviais de trecho da Avenida Dr. Peixoto de Castro
e trecho da Rua Expedicionário Genésio Valentin Correa, no Loteamento Vila Zélia para
atender as necessidades do Município de Lorena.
Comunicamos que a empresa J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA – ME apresentou
a nova proposta no valor de R$ 179.657,90 no dia 18/06/2020, e foi analisada pelo setor
técnico representado pelo Sr. Fernando César Lemos Silva Ramos e APROVADA.
Sendo assim a Presidente juntamente com a comissão técnica de licitação declaram que
a empresa J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA – ME, VENCEDORA do certame.
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) 31853000, das 09h00min às 17h00min.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO -TP Nº 11/2020– PROC. Nº 245/2020
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 para
prestação de serviços comuns a engenharia de drenagem de águas pluviais – Av. Targino
Vilela Nunes/ Av. Papa João XXIII, até interligação com Rua Prof. Joaquim Lorena (Bacia
Vl. Nunes – Nova Lorena), Bairro Vila Nunes – Lorena - SP, definidas no Termo Referência
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto a empresa:
EMPRESA: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP
CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
Valor Total: R$ 294.919,14(duzentos noventa e quatro mil novecentos e dezenove reais
catorze centavos)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste
Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem
da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 do mês de junho de
2.020, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em primeira convocação, à Rua
Major Rodrigo Luiz, no. 46, nesta cidade, a fim de deliberarem por escrutínio
secreto sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:
a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior;
b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2.019;
c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do exercício
de 2.019.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados,
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será
realizada duas horas após, no mesmo dia e local, em segunda convocação com
qualquer número de associados presentes.
Lorena, 19 de junho de 2.020.

Luiz Alfredo Gervásio Pereira
Presidente do Sindicato
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Justiça cobra projeto para reforma de
passarela após polêmica em Aparecida
Depois de oito meses, a Prefeitura e CCR NovaDutra não apresentam soluções para impasse
Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão da Justiça
de Aparecida estipulou um
prazo de cinco dias para
que Prefeitura de Aparecida
e CCR Nova Dutra apresentem projetos e cronogramas
necessários para garantir estabilidade da passarela Dom
Geraldo Maria de Moraes
Penido, que liga o Centro ao
bairro Perpétuo Socorro.
O processo, assinado pela
juíza Liciene Belan Ferreira
Allemand, também exige da
administração municipal
um plano de apoio e deslocamento da população para
que o local possa ser interditado enquanto houver a
reforma. Nos dois pedidos, o
descumprimento acarretará
em multa diária no valor de
R$1 mil, podendo chegar até
o limite de R$ 200 mil.
Na decisão, a magistrada
justificou as exigências, alegando que a população vem

sofrendo “...com a aparente
omissão dolosa de ambas as
pessoas jurídicas, as quais
procedem tentando se eximir
da responsabilidade de ajustar o local de modo idôneo...”.
Apesar de não especificar
nos autos qual das partes
seria responsável pela revitalização da passarela,
a Justiça acredita que as
melhorias podem ser feitas
com a utilização dos R$ 320
mil bloqueados da Prefeitura.
Mesmo sem apresentar
uma definição de quem seria
o principal responsável, a
decisão deixa claro que no
contrato de concessão consta
como obrigação da Dutra a
conservação da passarela.
O subprocurador jurídico da Prefeitura, Fernando
Cesar Campos de Mello,
disse que o município está
ciente da decisão e que está
formulando um projeto para
que a população não sofra
prejuízos de mobilidade durante o período de reforma
da passarela.

Mello frisou que não há
na decisão nenhuma determinação de bloqueio da
passarela, informação que
realmente consta na decisão
judicial, onde a juíza deixa
claro que não é o caso de
determinar a imediata interdição da passagem, entendendo que a medida seria
demasiadamente danosa
para população.
Apesar disso, o advogado
reiterou que diante de seu
entendimento, a revitalização
da passarela é de responsabilidade da Concessionária.
“Isso é compromisso da CCR
Nova Dutra, que tem um contrato de concessão. Trata-se
de uma rodovia federal, e
nenhum bem federal pode
ser abarcado pelo poder
municipal”, explicou.
O subprocurador garantiu
que existe recurso pendente
no TJSP (Tribunal de Justiça),
e a entrega do projeto de
reforma não é só responsabilidade do município, mas
também da Nova Dutra.
Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Marcelo A dos Santos

Acesso à passarela do Tigrão, em Aparecida, alvo de polêmica após interdição e processo judicial

Transporte alternativo
está impedido de circular
pelas ruas de Cruzeiro
Impasse entre vans e Prefeitura impede legalização do serviço

Movimento no Centro de Cruzeiro; cidade tem nova polêmica com vans após medidas na quarentena
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Depois de 23 anos em
funcionamento, a ASSTA
(Associação do Transporte
Alternativo) está sem licen-

ça para realizar o transporte
de passageiros em Cruzeiro.
Desde a última segunda-feira, 15, os motoristas circulam pela cidade sem o aval
da prefeitura, depois que
administração e entidade,

não chegaram a acordo
para regularizar o serviço.
O impasse surgiu após a
chegada da nova empresa
de ônibus na cidade. Com a
vinda da ABC Transportes,
o serviço público em Cru-

zeiro passou por diversas
mudanças, mas ainda com
a ASSTA sendo uma opção
para os moradores.
Quando a pandemia do
novo coronavírus (COVID-19) chegou ao Brasil,
e as cidades se viram obrigadas a fechar o comércio
e restringir o acesso ao
transporte, a ASSTA ficou
sem operação. Com isso, os
motoristas fecharam a garagem de onde os veículos
saiam, que funcionava como
um terminal, no centro da
cidade.
Apesar de ainda que timidamente retornarem
ao serviço, os motoristas
iniciaram negociação com
a administração municipal
para regularizar o contrato.
De acordo com o prefeito
Thales Gabriel, desde que
assumiu o mandato, abriu
diálogo com os motoristas.
“Estamos em negociação
para que eles possam pro-

ver seu sustento e executar
um bom serviço para população”, disse.
Durante esse período de
pandemia, Gabriel afirmou
que uma das propostas feitas aos motoristas da Associação era dividir a cidade
para que eles pudessem
atuar simultaneamente
com a empresa de ônibus
que opera atualmente na
cidade.
“Para que houvesse uma
composição temporária
entre o transporte coletivo
e complementar, fizemos a
proposta de dividir a cidade
em setores, sendo que alguns ficariam com ônibus e
outros com a vans, para que
um não concorresse com
outro, já que estamos com
um momento muito difícil
no mercado”, explicou.
O prefeito justificou a
proposta, alegando a queda
no número de passageiros
devido ao momento de

pandemia e restrições no
comércio da cidade, mas a
proposta foi recusada pela
categoria, que apesar de não
ter nenhuma regulamentação no momento, continua
circulando pela cidade. O
vice-presidente da ASSTA,
Cesar Augusto, explicou
que os veículos poderiam
não ter condições de atuar
nesse sistema, e que para
população seria melhor ter
duas opções de transporte
no mesmo trajeto.
“Essas linhas dividindo a
cidade, pode ser que as vans
não deem conta de atender
a quantidade de passageiros
em determinados horários.
Por isso defendemos horários diferenciados, entre
ônibus e as vans, mas com
a mesma linha”, disse.
Uma reunião entre a associação e a prefeitura,
está agendada para segunda-feira, 22, para definir o
impasse.

Pinda inicia obra de galerias pluviais no Santa Luzia
Trabalho tenta impedir transtornos à população local como recorrentes alagamentos no local
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Tendo em vista a melhoria
nas condições de fluidez das
águas pluviais, a secretaria
de Obras de Pindamonhangaba está refazendo uma
galeria no bairro Santa Lu-

zia. A manutenção era um
pedido antigo os moradores
que sofriam com constantes
alagamentos.
Conforme informado pelo
Município, está sendo refeito um trecho com extensão
de 8m com tubos de 1m de
diâmetro, essa galeria capta
águas de bairros próximos

como Parque São Domingos, São Judas Tadeu e Vila
Bourguese.
As ações das equipes estão
localizadas na rua Joaquim
Antônio Ribeiro, as águas são
conduzidas para o córrego do
Curtume. Essa obra acontece
após enchentes que culminaram numa cratera formada

a partir da erosão e desmoronamento. Houve ainda o
risco de atingir o ponto de
vistoria (local em que ocorre
a inspeção e manutenção da
rede de águas pluviais), e
também uma adutora de esgoto da Sabesp (Companhia
de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo).

Cerca de 100 caminhões
portando terra foram levados até o local para fechar
o buraco formado no Santa
Luzia. A pasta responsável
planeja novas ações como
essa no bairro Mombaça,
próximo à linha férrea, que
também tem tubulação danificada.

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345
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Hospital Frei Galvão completa 80 anos e
projeta Centro de Especialidades Médicas
Unidade presta atendimentos de baixa, média e alta complexidade, como referência para a região
Fotos: Marcelo A dos Santos

O Hospital Frei Galvão, que comemorou oitenta anos com atendimento de referência para pacientes da RMVale; projetos para novas especialidades

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Hospital Frei Galvão
completou oitenta anos de
fundação, no último dia 16.
Referência na região de Guaratinguetá, a unidade está
sob nova direção há um ano
e dez meses e vem resgatando
a assistência e trabalho junto
à filantropia. Com atendimentos em baixa, média e alta
complexidade, a projeção é
de criação de um centro de
especialidades.
Além de abrigar o Pronto
Socorro Municipal e Pronto
Socorro Infantil, que estão
instalados na estrutura física
do hospital, o Frei Galvão é
uma unidade hospitalar que
atende todas as necessidades médicas, ambulatoriais e
exames complementares. Referência como maternidade, o
hospital também concentra
atendimentos regionais de
alta complexidade.
“Exames de ultrassom, raio
X, ressonância magnética e

internações de baixa e média
complexidade. Temos ainda os
serviços de alta complexidade,
a oncologia, a neurocirurgia,
UTI (Unidade de Terapia
Intensiva). Isso dá uma segurança muito grande para
o paciente, ser atendido pelo
Hospital Frei Galvão”, contou
o diretor geral Afrânio Emílio
de Carvalho, que está à frente
do hospital desde agosto de
2018.
Além de Carvalho, compõem o quadro gestor da unidade o diretor administrativo,
Jarle Rinaldi, e as irmãs da
Providência Maria, Michele
e Maristela.
Um projeto em andamento
é o CEM (Centro de Especialidades Médicas). A proposta é
transformar o CEM no maior
ambulatório de especialidades
do Vale do Paraíba, com capacidade para mais de vinte consultórios e realizar consultas
e procedimentos médicos variados. “Nosso objetivo é criar
um serviço diferenciado e de
qualidade para a população
de Guaratinguetá e região”.

Guará investe em novos pontos de ônibus para qualificar serviço
Prefeitura instala 103 abrigos pela cidade e reforma antigas paradas; novos veículos já circulam com aumento no fluxo
Wanessa Telles
Guaratinguetá

Com objetivo de melhorar
as condições nos serviço
públicos, a Prefeitura de
Guaratinguetá, com apoio
da secretaria de Segurança
e Mobilidade Urbana, iniciou

no último final de semana a
restauração de pontos de ônibus da cidade e novos transportes públicos atuando.
A região conta com a instalação de 103 novos pontos
com cobertura que protege a
população do calor intenso
e chuvas. As paradas mais
antigas serão reformadas e

utilizadas em outros locais
da cidade visando a necessidade de cada ponto.
Além do investimento,
Guaratinguetá contou com
mais dez novos veículos da
nova frota de ônibus atuando nos bairros. Os veículos
possuem Wi-Fi e passam por
desinfecção constantemente

durante o período de pandemia, visando a segurança da
população.
Com o avanço do novo
coronavírus na RMVale (Região Metropolitana do Vale
do Paraíba de Litoral Norte),
os horários do transporte
coletivo foram alterados
desde o dia 18 de maio.

As atualizações podem ser
encontrados na página no
site e na página oficial do
Facebook da prefeitura de
Guaratinguetá.

Os usuários que tiverem
outras dúvidas e solicitações
de novos horários podem
entrar em contato pelo telefone (12) 3132-8797.

