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Operação Romeiro amplia ações 
da PM até dezembro na RMVale
Trabalho segue até dezembro, com foco em eventos como o Dia da Padroeira; medida tenta dar segurança a fiéis

Guará prevê entrega de 2.758 cestas do Alimento Solidário

Por meio do programa 
Alimento Solidário, do Go-
verno do Estado, as famílias 
cadastradas no CadÚnico, 
em Guaratinguetá serão 
contempladas por mais 
2.758 cestas básicas que 
serão enviadas por etapas 
para a cidade. O objetivo do 
programa é inibir impactos 
socioeconômicos durante 
o período da pandemia do 
novo coronavírus.

Para esta etapa da remes-
sa foram enviados 910 kits, 

Wanessa Telles
Guaratinguetá

Parceria com o Governo do Estado atende famílias carentes durante período de pandemia do novo coronavírus
entregues a partir desta 
quinta-feira (10) aos be-
neficiários que já haviam 
recebido os alimentos ante-
riormente e que receberam 
o bolsa família no mês de 
março. As cestas são com-
postas por itens básicos de 
alimentação como feijão, 
leite em pó, sardinha, lin-
guiça, ervilha, arroz, farinha, 
macarrão e biscoitos.

Segundo a secretária da 
Assistência Social, Izilda Fer-
nandes, os alimentos serão 
distribuídos diretamente nas 
residências. “A orientação é 
que as famílias, conforme foi 
a outra vez, acessem o site da Cestas básicas entregues em Guaratinguetá, que serão distribuídas a famílias carentes pelo Alimento Solidário

Foto: Divulgação

Comunicação para verificar 
a lista e aguardem em suas 
residências. Estaremos rea-
lizando as entregas a partir 
de amanhã”, explicou.

A lista dos beneficiários 
pode ser encontrada no site 
da Prefeitura, guaratingue-
ta.sp.gov.br.

Merenda escolar – Cida-
des como Potim, Cruzeiro e 
Aparecida continuam com a 
distribuição da merenda es-
colar aos alunos das escolas 
e creches municipais, ação 
iniciada logo após o decreto 
que determinou a suspensão 
de atividades comerciais e 
escolares devido à Covid-19.

A Basílica de Nossa Senhora, foco de turistas e romeiros mesmo em meio à pandemia; operação da Polícia Militar foca principais destinos religiosos da RMVale para inibir criminalidade

No final de semana em que 
o Santuário Nacional regis-
trou movimento intenso em 
Aparecida (SP) com missas e 
eventos religiosos, a Polícia 
Militar deu início ao traba-
lho que amplia o sistema de 
segurança até o final do ano. 
A “Operação Romeiro 2020” 
ampliou a atenção a fiéis em 
peregrinação a pontos do 
turismo religioso na região, 
como a própria Basílica, o 
principal santuário em ho-
menagem a Nossa Senhora 
no mundo. A expectativa é 
de que o número de crimes 
registrados contra visitantes 
seja reduzido com a maior 
presença policial, além do 
trabalho para conscientiza-
ção sobre a importância do 
respeito às medidas de pre-
venção ao contágio do novo 
coronavírus. O movimento 
de romeiros foi forte no fe-
riado prolongado do Dia da 
Independência, com destaque 
para a manhã de domingo 
em Aparecida. Além da áreas 
para realização de missas, 
onde a capacidade liberada 
é de até seis mil visitantes 
(40% da capacidade total), o 
Santuário Nacional retomou 
neste fim de semana o Centro 
de Apoio ao Romeiro, galerias 
e atrações como o teleférico 
e o trem dos devotos.

Prédio da Prefeitura, que retomou o atendimento presencial nesta quarta

Motorista de Pinda 
é sequestrada por 
quadrilha de Lorena

A Polícia Militar prendeu na 
noite do último domingo (7) 
dois assaltantes em Lorena que 
praticaram um sequestro relâm-
pago contra uma motorista de 
Pindamonhangaba.
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Prefeitura retoma 
serviço presencial 
em Pinda

Pindamonhangaba reto-
mou nesta quarta-feira (9) o 
atendimento presencial aos 
moradores da cidade. A gestão 
preparou um horário temporá-
rio das 8h às 16h.

Pág. 2 Veículo recuperado após prisão de sequestradores em Pinda
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Prédio da Prefeitura, que retomou o atendimento presencial aos moradores da cidade

Foto: Reprodução ConGás

Depois de cinco 
meses, Pinda 
retoma serviço 
presencial

Pindamonhangaba retomou nesta 
quarta-feira (9) o atendimento pre-
sencial aos moradores da cidade. 
A gestão preparou um horário 
temporário das 8h às 16h, mas os 
procedimentos burocráticos conti-
nuam disponíveis para realização 
através da plataforma 1DOC.

De acordo com a administração 
municipal, a “Retoma Consciente 
das Atividades” segue as normas sa-
nitárias, com o objetivo de oferecer 
segurança à população e servidores. 
Para isso, no Paço Municipal foram 
feitas adequações como disponibi-
lização de máscaras, faceshields 
(escudos faciais) e álcool 70% para 
funcionários que atuam em praças 
de atendimento. O prédio tem 
limitação de entrada de pessoas 
obedecendo a capacidade de 40% 
para o controle contra a Covid-19, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

que conta ainda com a entrega de 
fichas higienizadas para o público 
externo. Todos os visitantes são 
submetidos à medição de tempera-
tura e deverão higienizar as mãos 
com álcool em gel.

Nos demais prédios da Prefeitura 
também serão seguidas as normas 
sanitárias como na Subprefeitura 
de Moreira César, que está com ca-
deiras demarcadas para garantir o 
distanciamento social, além da dis-
tribuição de material informativo.

Apesar da retomada das ativida-
des presenciais, todos os procedi-
mentos burocráticos continuam 
disponíveis para realização atra-
vés da plataforma digital 1DOC, 
que pode ser acessada pelo site 
da Prefeitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br na aba “atendimento 
eletrônico”. A intenção é que os 
moradores continuem utilizando 
o meio para evitar deslocamentos 
que possam colocar em risco a 
saúde.

População é liberada para ir até o prédio da 
administração e sedes das secretarias; gestão 
também disponibiliza procedimentos online

ERRATA
Na informação publicada no último sábado (5) na Coluna Falei 

& Disse, sobre o anúncio de uma empresa que estaria relacionada 
à demissão em massa na região, o nome da Embratel, marca do 
setores de Telecomunicações, foi vinculada de forma errônea. A 
assessoria da empresa entrou em contato com a redação e des-
tacou que o assunto não tem relação nenhuma com a Embratel. 
A informação, referente à possibilidade de dispensas abordada 
na coluna, deveria destacar outra grande marca, a Embraer.

Vito Ardito

Marcus Soliva

Bastidores da Política
Sábado decisivo

Três das cinco candidaturas 
mais comentadas de Guará esco-
lheram o último sábado para definir 
a majoritária e 
candidatos à Câ-
mara. Argus Ra-
nieri, do MDB, 
recebeu em sua 
chácara seu vice, 
Marcelo Meirel-
les, do PSDB, 
e representan-
tes dos partidos 
PDT, PSL, PTB, Patriota, Republi-

canos e Solida-
riedade, soman-
do oito siglas. O 
grupo de Marcus 
Soliva agendou 
a Casa de Leis 
para recepcionar 
os convencio-
nais dos cinco 
partidos alian-

çados para reeleição. Além do PSC, 
filiados do PL, 
PRTB, PMN e 
PSB assinaram 
a ata e ensaiam 
o grito de guerra 
para garantir no 
mínimo quatro 
cadeiras do fu-
turo Legislativo. 
Nesse mesmo 
sentido, Junior Filippo do PSD, foi 
recepcionado junto com os candi-
datos do PTC na residência do fiel 
escudeiro Zé Maria. 

O preço do voto
Na projeção da temporada de 

caça aos votos, Junior Filippo pla-
neja sua campanha com apenas 34 
postulantes à vereança. A turma do 
prefeito afina o discurso com 71 can-
didatos à Câmara. A Argus Raneri, 
se os oitos partidos que assinaram 
coligação majoritária com ele tive-
rem chapa completa para o Legisla-
tivo, soma-se 115 nomes. A pergunta 
que fica: Enquanto Filippo sinaliza 
‘sola de sapato’ e baixo custo em 
sua estrutura eleitoral e Soliva, com 
lastro financeiro, deve administrar 
o dobro de seu contingente, qual a 
‘porta da esperança’ que Ranieri ‘es-
pera abrir’ para conseguir recursos 
para mais que o dobro dos seus dois 
principais concorrentes?

Última chamada
O período das convenções em 

Guará ainda vai revelar mais can-
didatos, podendo chegar a 251 
disputando vaga na futura Câmara. 
O PT deve homologar Dr. João 
Carlos a prefeito e Rafaela Molina 
do PSOL para vice, acompanhados 
de 14 nomes para o Legislativo. O 
prefeiturável Cesar da Florestal, 
com seu vice Ronaldo Marques, 
pré-anunciou chapa completa, ou 
seja 17 candidatos a vereador. 

Fora do páreo
A presença do vice-prefeito de 

Cruzeiro, Davi Mota, na inaugu-
ração da Praça Dr. Antero Neves 
Arantes – a conhecida praça da 
rua Sete, engrossando o time das 
autoridades no evento, trouxe uma 

certeza no time 
que disputa a in-
dicação para ser 
o próximo vice 
do prefeito Tha-
les Gabriel: “ele 
(Dr. Davi) está 
fora do páreo”. 
Segundo a legis-
lação eleitoral, 

nenhum candidato de 15 de novem-
bro pode dar as caras em inaugura-
ções e eventos oficiais. Disseram 
que a sondagem que fizeram ao 
ex-prefeito Paulo Scamila para um 
eventual convite – dentro da seletiva 
dos vices – preocupou muito os dois 

interessados da Câmara, que para 
piorar o embate, ouviram em alto e 
bom tom que Paulo Vieira passou a 
se interessar pelo posto. Durmam 
com este barulho...

Pressão tucana
Outra situação que está 'tirando 

o sono' e ao mesmo tempo 'matando 
de raiva' muitos que sonham com a 
possibilidade de ser o vice de Thales 
Gabriel, é a pressão do PSDB pela 
vaga. Ventos dos corredores do Paço 
Municipal dão conta que a aliança só 
não concretizou diante da insistência 
do Palácio do Governo, porque a 
única sugestão até o momento é de 
Manoel Amorim...

Perguntar não ofende
Se o vereador Careca confessou 

a fraude em seu voto, por que não 
confessa também o comparsa que 
votou em seu lugar? Ou seja, para 
quem ele passou sua senha do placar 
eletrônico?

Casa dos artistas
A terça-feira foi de espetáculo 

na Câmara de Lorena, em mais um 
capítulo da tal CPI que investiga o 
que muitos vereadores – inclusive 
alguns da base – sabem mas não 
esclarecem: o voto fraudulento do 
Careca da Locadora. Como parece 

que o lance da 
comissão é mu-
dar o foco, quer 
dizer, proteger 
o Careca, eles 
intimaram para 
depor o secretá-
rio de Segurança 
do município, o 
chefe da Guarda 

e dois agentes da GCM, que além 
de levarem um ‘chá de cadeira’ das 
14h às 22h, tiveram seus depoimen-
tos traduzidos à moda Elcio Vieira 
Jr. para a ata. Tanto é, que o chefe 
da Guarda se recusou assinar seu 
depoimento, totalmente avesso ao 
que havia falado. Detalhe: o trio que 
comandou a ‘investigação’ não per-
mitiu transmissão e nem vídeo para 
a página da Câmara no Facebook e 
canal no Youtube.

Agora é oficial... 
...o PSOL de Pinda vai disputar 

o mercado eleitoral da cidade com 
Gabriel Cruz a prefeito e Thuany 
Faria de vice. De forma virtual o 
partido realizou sua convenção no 
último domingo, mas parece que só 
conseguiu definir nove candidatos 
a vereador.

Renovação
O mercado político de Pindamo-

nhangaba joga com apenas 50% de 
renovação para futura Câmara, já 

que pelo menos quatro vereadores 
não estarão com suas fotos nas 
urnas para o Legislativo; são eles: 
Felipe César, Roderley Miotto, 
Rafael Goffi e Ronaldo Pipas. Dois 
porque desistiram da vereança (e 
um deles não foi efetivado como 
vice), e dois por envolvimento em 
candidaturas majoritárias. Dos sete 
parlamentares restantes, quatro de-
les têm mais 70% de chances de não 
estarem entre os reeleitos, segundo 
pesquisa consultiva encomendada 
por um partido de centro esquerda 
da cidade. Como diz o ‘Rei’: “são 
muitas emoções...”

Ata ou desata
A quinta-feira é decisão para 

candidatura a prefeito de Vito Ar-
dito, em função da convenção do 
PP – se é que não tenha nenhuma 
desistência planejada – para agora 

ou nas véspe-
ras da eleição. 
Disseram que a 
dificuldade em 
chegar no dia 
da convenção 
com um vice, o 
ruralista Aris-
teu Tranim, foi 
grande. Como 

a especualção política não para, já 
estão atribuindo ao ex-prefeitoa o 
incentivo de uma ‘outra candidatu-
ra' apenas para esquentar os debates 
tão esperados pelos eleitores. Que 
Isael prepare sua armadura... 

Antes só, que...
Circula pelos corredores sin-

dicais que o PT deverá seguir 
sem compromissos majoritários, 
na esperança que os eleitores de 
qualquer candidato a prefeito tenha 
liberdade de votar em alguns dos 
seus postulantes à Câmara, onde se 
destaca Herivelton Vela e Zarur de 
Moreira César. Com a palavra, os 
eleitores...

Completando a lotação
Na reta final das convenções, a 

base de apoio à reeleição de Isael 
Domingues e Ricardo Piorino, 

ainda está rece-
bendo aliados 
e até grupos 
fechados. De 
forma velada, 
comenta-se que 
até candidatos a 
vereador de ou-
tras 'paixões e 
cores' estão su-

gestionando apoiarem discretamen-
te o prefeito e seu vice, enquanto a 
concorrência corre contra o tempo 
para se organizar para o confronto 
de 15 de novembro...

Argus Raieri

Junior Filippo

Dr Davi Mota
O PSDB de Lorena realizou sua convenção para formalizar aquilo 

que todos na cidade já sabiam: os irmãos Ballerinis são autossuficientes 
para vencer as eleições em família; os ‘inhos’ estão todos unidos no 
palanque, incluindo o quarteto Maurinho (sobrinho do ‘homem’), Lon-
guinho, Vaguinho e Elcinho, demonstrando que a turma do ‘balacobaco’ 
que anarquizou a Prefeitura de 2008 a 2012 com o "caça prefeito, volta 
prefeito" pode avançar aos cofres municipais novamente. Disseram que 
outros manjados se destacaram além dos obesos nos bastidores, Samuel 
da reza, Tanga Frouxa e outros que não são 'dignos de nota'...

Temporada das 'máscaras'...

Entre os irmãos Ballerinis, os deputados do PL André do Prado e Márcio Alvino

Anderson Careca

Isael Domingues 
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Iniciada no sábado, Operação Romeiro amplia 
ações da PM em pontos do turismo religioso

Poupatempo e Detran iniciam reabertura 
gradual em postos fechados há cinco meses

O Governo do Estado 
anunciou, na última quar-
ta-feira (2), a reabertura 
gradual em unidades pau-
listas do Poupatempo para 
atendimento presencial com 
agendamento em regiões 
que se encontram na fase 

Da Redação
RMVale

2 e 3 (amarela e laranja) do 
Plano São Paulo. Os postos 
também irão iniciar serviços 
relacionados ao Detran-SP, a 
partir da próxima semana.

Na primeira etapa de 
abertura, serão priorizados 
serviços que exigem a pre-
sença do interessado, como 
emissão de CNH e expedição 
de RG.

Em Caraguatatuba, o se-

Guaratinguetá Saneamento 
alerta sobre os riscos de descarte 
de óleo na rede de esgoto
Obstrução e extravasamento de rejeitos estão entre os principais prejuízos

Da Redação
Guaratinguetá

O óleo de cozinha que 
ainda é muito utilizado 
no preparo diário dos ali-
mentos pode se tornar um 
grande vilão para o bom 
funcionamento da rede 
coletora de esgoto. Após o 
uso, algumas pessoas fazem 
o descarte irregular na 
pia ou até mesmo no vaso 
sanitário, o que pode gerar 
obstrução da rede coletora 
e extravasamento de esgoto. 
Esse despejo também pode 
afetar o meio ambiente. De 
acordo com dados da Secre-
taria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, 1 litro 
de óleo pode poluir até 25 
mil litros de água. 

A Guaratinguetá Sane-
amento, empresa respon-
sável pelo esgotamento 

sanitário da cidade, regis-
trou no último mês cerca 
de 347 ordens de serviços 
relacionadas a desobstrução 
de rede e 250 de ramal de 
esgoto. Esses transtornos 
podem ser causados pela 
existência de óleo, lixo ou li-
gações clandestinas de água 
da chuva nas tubulações por 
onde deveria passar apenas 
esgoto.

Segundo a gerente ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento, Indiara Jogas, 
o óleo na tubulação é um 
inimigo silencioso, e com o 
tempo, esse resíduo fica pe-
trificado, acarretando pro-
blemas na rede de esgoto. É 
importante que os imóveis 
possuam uma caixa de gor-
dura, pois esse equipamento 
atua como um filtro que re-
tém os resíduos gordurosos, 
impedindo que cheguem até 
a rede coletora. “As caixas 

de gordura devem ser ins-
taladas adequadamente res-
peitando as normas técnicas 
que garantem a eficiência 
na separação de gordura. 
Além disso, é necessária a 
realização de manutenção e 
limpeza periódica do equi-
pamento”, explica a gerente.

A periodicidade na limpe-
za da caixa de gordura deve 
ser de acordo com tamanho 
e o uso do imóvel. O mate-
rial retirado não deve ser 
despejado na rede de esgoto 
e sim destinado ao sistema 
de coleta pública específico.

A Guaratinguetá Sanea-
mento tem intensificado 
a fiscalização preventiva, 
principalmente em locais 
aonde há estabelecimentos 
que fazem grande consu-
mo de óleo como bares e 
restaurantes. “A respon-
sabilidade de descartar o 
resíduo de forma correta é 

do munícipe, mas estamos 
intensificando as fiscali-
zações e agindo de forma 
preventiva para minimizar 
os impactos. Infelizmente 
a falta de consciência de 
uns acaba prejudicando 
o sistema como um todo, 
causando as obstruções, 
retorno e transbordamento 
de esgoto”, conta Jogas.

Uma dica para um destino 
adequado do óleo de cozi-
nha usado é armazená-lo 
em garrafas plásticas e des-
tiná-los a pontos de coleta 
que fazem o recolhimento. 
“O óleo reciclado pode se 
transformar em diversos 
produtos, como por exem-
plo, em sabão. Doar esse 
resíduo é uma forma de 
ajudar as cooperativas ou 
ONGs que trabalham com 
essa substância, além de 
evitar danos ao meio am-
biente”, conclui a gerente. 

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº. 21.871/2020.
Nomear, no dia 03/09/2020, o Sr. RAFAEL LOPES DOS SANTOS, reg. 7284, efetivo, 
para ocupar o cargo de Auxiliar Administrativo, grupo B - nível 2A, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 49° 
lugar do concurso público, edital 001/2018, nos termos da Lei Complementar n°. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.872/2020.
DISPÕE SOBRE DEFERIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE NÍVEL A PARTIR DE 01 
JULHO DE 2020, DOS PROFISSIONAIS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PROFESSOR 
DO ENSINO BÁSICO II – DISCIPLINAS, AINDA NÃO BENEFICIADOS PELO REFERIDO 
ENQUADRAMENTO, OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.873/2020.
Dispõe sobre Deferimento de Enquadramento de Nível a partir de 01 julho de 2020, dos 
Profissionais do Quadro do Magistério PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO I, ainda não 
beneficiados pelo referido Enquadramento, observado o disposto na Lei Complementar 
nº 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.874/2020.
Dispõe sobre Deferimento de Enquadramento de Nível a partir de 01 julho de 2020, 
de Profissional do Quadro do Magistério PROFESSOR AUXILIAR MEDIADOR DE 
APRENDIZAGEM, ainda não beneficiado pelo referido Enquadramento, observado o 
disposto na Lei Complementar nº 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.875/2020.
NOMEAR, a partir de 04/09/2020, o Sr. WALDIR RODRIGUES DA COSTA, reg. 92.125, 
em comissão, para ocupar o cargo de Diretor de Obras, nível CC- III, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Complementar 
n°.248/2016.
PORTARIA Nº. 21.876/2020.
Dispõe sobre Deferimento de Enquadramento de Nível a partir de 01 julho de 2020, 
dos Profissionais do Quadro do Magistério ORIENTADOR PEDAGÓGICO, ainda não 
beneficiados pelo referido Enquadramento, observado o disposto na Lei Complementar 
nº 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.877/2020.
Dispõe sobre Deferimento de Enquadramento de Nível a partir de 01 julho de 2020, dos 
Profissionais do Quadro do Magistério GESTOR ESCOLAR, ainda não beneficiados pelo 
referido Enquadramento, observado o disposto na Lei Complementar nº 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.878/2020.
Dispõe sobre Deferimento de Enquadramento de Nível a partir de 01 julho de 2020, 
dos Profissionais do Quadro do Magistério ORIENTADOR PEDAGÓGICO, ainda não 
beneficiados pelo referido Enquadramento, observado o disposto na Lei Complementar 
nº 207/2015.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 423/2020SUP; 6776/2020GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de peças para 
viatura ST 11306, caminhão Iveco, modelo Tector 17OE22, placa DJM 5560, pertencente 
ao Corpo de Bombeiros do município.
CONTRATADA: ALVES DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO DE FROTAS LTDA
CNPJ Nº: 33.866.654/0001-51

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 153/2020 do PROC nº 388/2020-SUP – 5949/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de internação psiquiátrica, em caráter de urgência, por 
90 (noventa) dias, renováveis caso necessário, conforme mandado judicial, processo 
nº 1000665-05.2020.8.26.0323, da menor Maria Luiza da Silva Oliveira, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 10.394.170/0001-51
VALOR: R$ 30.000,00(trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias - DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 PROC. Nº 357/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: BRAGA E NETO COM. E REPRES. EIRELI
CNPJ Nº: 32.522.252/0001-77
VENCEDORA DOS ITENS: 02
VALOR TOTAL: R$ 128.000,00(cento e vinte e oito mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 PROC. Nº 341/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA - CNPJ Nº: 08.778.201/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 77,113,137,145,171,203,221,243 e 359
VALOR TOTAL: R$ 86.550,00(oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 04/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE AJUSTAMENTO Nº 01/2020

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação Promocional 
Amigos do Bairro da Cruz, CNPJ nº 46.696.290/0001-50, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como 
objeto a suspensão temporária e excepcional da vigência do Termo de Ajustamento 01/2020, 
relativo ao ressarcimento ao erário decorrente da avaliação irregular das prestações de 
contas do exercício de 2018 do Termo de Colaboração 09/2017, celebrado em 14/12/2017, 
a ser promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, tendo em vista 
que a execução do objeto encontra-se impossibilitada diante da Pandemia de COVID-19. 
Data de assinatura: 09/09/2020.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 65/2020 PROC. Nº 425/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a 
contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais, não realizados 
na referencias municipais, para suprir a demanda de 12 (doze) meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 29 de Setembro 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: Tomada de Preços Nº 24/2020 PROC. Nº 378/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia para Reconstrução de Cabeceiras da Ponte 
Sobre o Ribeirão Dos Macacos, Estrada das Posses – Bairro das Posses - Lorena, SP, 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min 
do dia 25 de Setembro 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.

Trabalho segue até dezembro, com foco em eventos como o Dia da Padroeira; medida inibe crimes contra fiéis

No final de semana em que 
o Santuário Nacional regis-
trou movimento intenso em 
Aparecida (SP) com missas e 
eventos religiosos, a Polícia 

Lucas Barbosa
RMVale

Militar deu início ao traba-
lho que amplia o sistema 
de segurança até o final do 
ano. A “Operação Romeiro 
2020” ampliou a atenção 
a fiéis em peregrinação a 
pontos do turismo religioso 
na região, como a própria 
Basílica, o maior santuário 

em homenagem a Nossa 
Senhora no mundo.

A expectativa é de que o 
número de crimes regis-
trados contra visitantes 
seja reduzido com a maior 
presença policial, além do 
trabalho para conscienti-
zação sobre a importância 
do respeito às medidas de 
prevenção ao contágio do 
novo coronavírus.

O movimento de romeiros 
foi forte no feriado prolonga-
do do Dia da Independência, 
com destaque para a manhã 
de domingo em Aparecida. 
Além da áreas para rea-
lização de missas, onde a 
capacidade liberada é de até 
seis mil visitantes (40% da 
capacidade total), o Santuá-
rio Nacional retomou neste 
fim de semana o Centro de 
Apoio ao Romeiro, galerias 
e atrações como o teleférico 
e o trem dos devotos. As pra-
ças de alimentação permane-
cem fechadas ao consumo 
no local. Outro ponto que já 
retomou as atividades, com 
atenção às restrições devido 
à Covid-19, é a Comunidade 
Canção Nova, em Cachoeira 
Paulista.

Com as atividades retoma-
das e a atenção à aproxima-
ção do dia 12 de outubro, 
data da Festa da Padroeira, 
o planejamento foi refor-
çado com ações como a 
Operação Romeiros.

Em nota oficial, o 23° 
BPMI (Batalhão da Polícia 
Militar do Interior) revelou 
que o trabalho, iniciado no 
sábado (5), segue até o dia 
13 de dezembro, em Apa-
recida, Cachoeira Paulista 
e Guaratinguetá, que conta 

com estrutura e eventos em 
reverência a Frei Galvão, 
primeiro santo brasileiro 
da Igreja Católica. 

Além da PM, a Operação 
Romeiro 2020 conta com 
as participações do Cor-
po de Bombeiros, Polícia 
Rodoviária Estadual e do 
Grupamento Aéreo de São 
José dos Campos. 

Apesar da pandemia, a 
expectativa do Governo do 
Estado é que um alto fluxo 
de peregrinos, semelhante 
ao dos anos anteriores, uti-
lizem a rodovia Presidente 
Dutra para chegarem a 
Aparecida. 

Além de inibir possíveis 
furtos e roubos, o trabalho 
conjunto busca garantir 
que os romeiros tenham um 
acesso ágil ao serviço médico 
em caso de desidratação ou 
males súbitos, ocorrências 
tradicionalmente registra-
das durante o período de 
peregrinação dos fiéis que 
percorrem grandes distân-
cias rumo ao Santuário.

Devido à pandemia, as 
forças de Segurança Pública 
atuarão também em ações 
de conscientização dos ro-
meiros sobre a necessidade 
de respeitarem as medidas 
de prevenção ao contágio 

da Covid-19, como a utili-
zação de máscaras de pro-
teção e da manutenção de 
uma distância segura entre 
os fiéis. Os agentes também 
orientarão os católicos a 
respeitarem as normas 
nacionais de trânsito, com 
o objetivo de evitarem atro-
pelamentos e quedas. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Polícia 
Militar informações sobre 
o número de agentes que 
participarão da ‘Operação 
Romeiro 2020’, mas nenhu-
ma resposta foi encaminha-
da até o fechamento desta 
matéria.

tor, que realizava os pro-
cedimentos apenas online 
durante cinco meses, já 
retomou o atendimento 
presencial gradual no dia 
26 de agosto.

Cidades como Guaratin-
guetá e São José dos Cam-
pos iniciam os serviços 
presenciais no próximo dia 
16, enquanto a unidade de 
Pindamonhangaba deve 

voltar a atender no dia 23.  
São Sebastião prevê abertu-
ra apenas no próximo mês, 
em 28 de outubro.

Os locais devem seguir 
o protocolo de higiene e 
limpeza, uso de máscara 
obrigatório por todo o espa-
ço, fluxo de pessoas em até 
30% da capacidade do local 
e marcações para delimitar 
distância entre as pessoas.

A Basílica de Nossa Senhora Aparecida; operação da PM foca principais destinos religiosos para inibir criminalidade

Foto: Marcelo A.dos Santos
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Guardas civis no apoio a buscas e fiscalizações em praias de Ubatuba; feriado deixa oito mortos no Litoral

Fotos: Reprodução PMU

Lorenenses são presos por assalto 
e sequestro de motorista em Pinda

Receoso por aglomerações, Litoral Norte 
registra mortes por afogamentos no feriado
Turista morre na Praia do Félix, em Ubatuba; pescadores encontram outra vítima em São Sebastião

Marcado pelo desrespeito 
às regras de prevenção ao 
contágio do novo coronaví-
rus (Covid-19), o feriado pro-
longado da “Independência 
do Brasil” foi de tristeza para 
as famílias de oito banhistas 
que morreram afogados no 
Litoral paulista. Além de 
vitimar um jovem em Uba-
tuba, as correntes marítimas 
arrastaram o corpo de um 
turista que visitava Bertioga, 
até São Sebastião.

Apesar das mais de 31.430 
mil mortes causadas pela 
pandemia no estado de São 
Paulo, cerca de um milhão 
de paulistas aproveitaram as 
últimas sexta (4) e segunda-
-feira (7) para viajarem aos 
litorais Norte e Sul. Além 
de congestionamentos em 
rodovias, o alto fluxo de visi-
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tantes causou aglomerações 
nas praias.

Diversas imagens e vídeos 
publicados nas redes sociais 
mostram a imprudência de 
turistas no Litoral Norte 
que, além de não utilizarem 
máscaras de proteção e 
manterem uma distância se-
gura dos demais, aparecem 
entrando no mar após consu-
mirem alimentos e bebidas 
alcoólicas, fato que aumenta 
a chance de congestões e 
consequentemente o risco 
de afogamentos.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, cerca de oi-
tenta salvamentos foram 
realizados durante o feriado 
prolongado nas praias de 
Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba. Em um 
dos casos, a corporação não 
foi acionada há tempo para 
resgatar a vítima.

Segundo os Bombeiros, um 
jovem de 25 anos morreu 

afogado na tarde do último 
domingo (6) na Praia do 
Félix, em Ubatuba. Morador 
da Zona Leste de São Paulo, 

o turista, que de acordo com 
a família não sabia nadar, 
estava com um amigo no 
mar, quando foi atingido 

por uma forte onda, que o 
arrastou para o fundo.

Minutos depois, perceben-
do a situação, um grupo de 

banhistas conseguiu tirar o 
jovem desacordado da água. 
Acionados, os Bombeiros e 
o Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
tentaram reanimar a vítima, 
que não resistiu.

No dia anterior, o corpo 
de um jovem de 22 anos, 
que era morador de Mogi 
das Cruzes, foi encontra-
do por pescadores na Ilha 
dos Gatos, na Costa Sul de 
Sebastião. A princípio, as 
autoridades policiais acre-
ditavam que o rapaz havia 
se afogado em alguma das 
praias do município, mas 
na sequência descobriram 
que o corpo se tratava de 
um turista que se afogou na 
Praia do Indaía em Bertioga.

As outras seis vítimas 
fatais das correntezas marí-
timas do litoral paulista, que 
tinham entre 24 e 60 anos, 
morreram em Guarujá (3) e 
Mongaguá (3).

A Polícia Militar prendeu na 
noite do último domingo (7) 
dois assaltantes em Lorena 
que praticaram um sequestro 
relâmpago contra uma moto-
rista de Pindamonhangaba. 
Amarrada, a vítima foi liber-
tada em uma estrada rural de 
Guaratinguetá.

Da Redação
RMVale

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a PM foi acio-
nada por volta das 22h, após 
um pedestre presenciar dois 
criminosos rendendo uma 
jovem de 22 anos e entrando 
em seu carro, modelo Honda 
Fit, na região central de Pin-
damonhangaba.

Mobilizada, a PM encon-
trou indícios de que os 
sequestradores utilizaram 
uma via rural para fugirem 

sentido a Guaratinguetá. 
Durante as buscas, os poli-
ciais do 23° BPMI (Batalhão 
da Polícia Militar do Inte-
rior) encontraram a vítima, 
que estava amordaçada e 
amarrada, abandonada em 
um trecho da ‘Estrada da 
Jararaca’, próximo a um 
pesqueiro.

Informada pela jovem 
sobre o número da placa e 
demais características do 

veículo, a PM iniciou buscas 
em diversos bairros de Gua-
ratinguetá e Lorena. 

Já por volta das 23h, em 
Lorena, uma equipe da For-
ça Tática se deparou na rua 
Celso Balbi Pelúcio, no bair-
ro Cecap, com o Honda Fit 
roubado, ocupado por dois 
homens.

Percebendo a aproximação 
da viatura, a dupla tentou 
fugir, mas foi interceptada. 

Após prender os criminosos, 
os PM's localizaram no in-
terior do carro um revólver 
calibre 22 com cinco muni-
ções intactas, e uma réplica 
de pistola calibre 380.

Encaminhados à Delegacia 
de Lorena, os criminosos, 
que não tiveram suas idades 
divulgadas, foram presos 
por assalto à mão armada e 
sequestro relâmpago.

Reconhecida pela vítima, a 
dupla foi recolhida à Cadeia 
Pública da cidade, perma-
necendo à disposição da 
Justiça.

Recuperado, o carro foi 
devolvido à motorista, que 
não teve ferimentos.


