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Decoração natalina em praça central de Pindamonhangaba marca o início das festividades no município; eventos realizados às quartas-feiras
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Com restrições e Papai Noel visitando bairros, 
Pindamonhangaba inicia programação natalina
Sem a tradicional Casa do Bom Velhinho, praça Monsenhor Marcondes ganha decoração

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou, no início 
desta semana, a programação 
natalina para 2020. Devido 
às restrições causadas pelo 
coronavírus, o Município pre-
parou visitas do Papai Noel aos 
bairros e também lives, que já 
começaram. A Praça do Quar-
tel receberá também a feira 
de artesanato "Arte Encanto 
Natalino".

Foram necessárias adapta-
ções em virtude do retorno à 
fase amarela da flexibilização 
no Plano São Paulo. Desta 
forma, as transmissões ao 
vivo com o “Bom Velhinho” 
são transmitidas pelo canal 
do Youtube da Prefeitura. Com 
início no último dia 2, as lives 
seguem nesta quarta-feira (9) e 
no próximo dia 16, sempre às 
19h. No dia 23 e na véspera de 
Natal (24), a transmissão será 
feita às 16h.

As crianças da cidade rece-
berão uma visita do Papai Noel 
em diversos pontos da cidade, 
entre eles os bairros centrais 
como Araretama, Cidade Nova, 
Campo Alegre, Bela Vista e 
Jardim Eloyna.

A programação completa 
pode ser conferida no site 
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oficial da cidade, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Apesar de não receber a tra-
dicional Casa do Papai Noel, a 
praça Monsenhor Marcondes 
estará iluminada e com enfeites 

natalinos. Nas proximidades da 
praça e do Mercado Municipal 
haverá a presença de vendedo-
res ambulantes com cuidados 
necessários de prevenção à 
Covid-19 e também uso obriga-

tório de máscaras. Na Praça do 
Quartel foi montada uma feira 
de artesanato, além de foodtru-
cks com opções de alimentação 
para os visitantes.

O prefeito Isael Domingues 

(PL) afirmou que o objetivo 
é tornar a região central 
agradável para as compras de 
final de ano para que os con-
sumidores possam prestigiar 
o comércio local.

Após 15 dias, Pinda tem 
nova morte por Covid-19
De sábado até esta terça-feira, mais de sessenta novos casos foram identificados

Na semana em que o país 
elevou a discussão sobre 
as vacinas que estão em 
estudos, e o governador de 
São Paulo, João Doria, anun-
ciou a data para o início da 
imunização contra o novo 
coronavíris, Pindamonhan-
gaba voltou a registrar um 
novo óbito causado pela 
Covid-19, na terça-feira (2). 
A última ocorrência fatal na 
cidade havia sido registrada 
há 15 dias. De acordo com 
os boletins epidemiológicos 
da cidade, de sábado até o 
fechamento desta matéria, 
66 novos casos foram iden-
tificados.

A secretaria de Saúde re-
velou que o óbito é de um 
morador do Centro de Pin-
damonhangaba. Nas últimas 
24 horas foram 29 casos, 
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com registros em bairros 
como Alto do Cardoso, An-
drade, Arco-Íris, Azeredo, 
Bela Vista, Bem Viver, Boa 
Vista, Bosque da Princesa, 
Campo Alegre, Campo Belo, 
Campos Maia, Centro e Ci-
dade Nova.

Com os novos casos, desde 
o início da pandemia a cida-
de atingiu a marca de 3.275 
infectados pela doença, e 
sessenta mortes. Outro fator 
que preocupa o Município 
é a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), atual-
mente em 48%. Os leitos 
de enfermaria estão com 
ocupação de 39%.

A administração munici-
pal continua recomendando 
que os moradores evitem 
aglomeração e mantenham 
os cuidados de prevenção ao 
vírus, como uso de máscaras 
e higienização constante 
das mãos.Leito de UPA 24 horas, em Pinda; depois de 15 dias município voltou a registrar óbito causado pela Covid-19

Lorena tem 
mais dois 
óbitos por 
Covid-19

Contabilizando 1.595 mora-
dores infectados pelo novo co-
ronavírus, Lorena confirmou 
na tarde do último domingo 
(6) mais duas mortes causadas 
pela pandemia. O município 
não registrava novos casos 
fatais da doença há duas 
semanas.

Impostos ficam 
3,9% mais caros 
em Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou na noite da última sexta-
-feira (4) o projeto do Execu-
tivo que cobra um reajuste de 
3,92% nos valores de cobrança 
dos impostos a partir de 2021. 
A decisão foi alvo de críticas 
por parte dos moradores.

Os vereadores debateram 
por quase duas horas a pro-
posta do prefeito Délcio Sato 
(PSD), que sugeria aumentar os 
valores de tributos como IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), ISS (Imposto Sobre 
Serviço) e o ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis).

O chefe do Executivo expli-
cou que o reajuste, de 3,92%, 
foi estabelecido através da 
projeção de inflação acumula-
da durante este ano, baseado 
no IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo).  Se-
gundo o prefeito, a alteração 
é necessária para garantir o 
equilíbrio das contas munici-
pais em 2021, já que devido à 
pandemia de Covid-19, a cidade 
sofreu em 2020, além de um 
aumento de gastos com os 
setores da Saúde e Assistência 
Social, uma queda considerável 
de arrecadação de recursos.

A proposta foi aprovada pela 
Câmara por 5 votos a 4. Foram 
favoráveis os vereadores Adão 
Pereira (PSB), Claudnei Xavier 
(PV), Manuel Marques (PSB), 
Osmar de Souza (Republicanos) 
e Ricardo Cortês (PODE).

Em contrapartida, Reginaldo 
Matos, o Bibi (Cidadania), José 
Roberto Junior (PODE), Wellin-
gton de Moura (Cidadania) e 
Sidnei da Rocha, o Rochinha 
do Basquete (Republicanos) 
votaram contra a proposta.

Poucas horas após a apro-
vação do reajuste dos tributos 
municipais, diversos morado-
res utilizaram as redes sociais 
para protestarem contra a 
medida. Parte dos internautas 
afirmou que a Prefeitura de-
veria buscar outra saída para 
manter a saúde financeira do 
Município, como uma melhor 
gestão dos recursos públicos 
e a solicitação de mais apoio 
financeiro junto aos governos 
do estado e federal.
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 
vezes Conselheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos da OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da 
CBN e consultor jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É 
detentor da Ordem do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas 
Empresas Globo, Radiobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; 
Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropo-
lis, na FM Independente de Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, 
SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala 
Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito do Estado do 
Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, Japeri, 
Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal 
Zenóbio da Costa e Tiradentes.

VESTIBULINHO EM PINDA – Grande chance de profissionalização 
em altíssimo nível. Estarão abertas até 14 de dezembro, às 15 
horas, as inscrições para o vestibulinho da ETEC João Gomes de 
Araújo. Interessados devem recorrer, apenas à Internet, pelo site 
vestibulinhoetec.com.br. Há vagas para cursos técnicos e cursos 
técnicos integrados ao ensino médio. Oportunidades em: técnico 
em administração, técnico em informática para internet, técnico 
em cozinha, técnico em logística, técnico em mecânica, técnico em 
serviços jurídicos e técnico em recursos humanos. Para o técnico 
integrado ao médio são ofertados os cursos de administração, 
desenvolvimento de sistemas, nutrição e dietética, mecânica e 
serviços jurídicos. Imperdível...
MELECADA – Por quê será que não fizeram consulta pública, mesmo 
pela internet, para saber se o Povo de Pindamonhangaba gostaria 
de mudar a homenagem João do Pulo, gastando fortuna e jogando 
dinheiro fora? Depois da melecada, percebendo a repulsa popular, o 
prefeito que deu ao monumento anterior, apoiando pelo Piorino que 
é nascido na cidade, o epíteto de ‘Homem de Lata’, recuou. Mandou 
retirar o monstrengo de profundo mau gosto...
O QUE VEM POR AI? – Melhor seria colocar de volta o monumento 
antigo, de concepção moderna e arrojada, ao salto recordista de 
João do Pulo...
ESCLARECIMENTO – ‘Homem de Lata’ foi o nome dado pelo 
vereador Inaldo Soares de Freitas ao ‘Guardião’, doado pela Villares, 
criação do artista paulista Belini Romano. Discursando, o edil que 
teria chegado a destempo à entrada de Moreira César, cunhou o 
batismo, em 2002...
ESTRATÉGIA – Ricardo Piorino, vice prefeito de Isael para mais um 
mandato, vai acumular dessa vez a sub-prefeitura de Moreira César, 
numa espécie de pré-campanha para 2024. Precisa conhecer detalhes 
como o apelido do Guardião para conquistar os votos do Distrito... 
MANCADAS – As mancadas sucessivas da administração mereceram 
chistes muito engraçados, como por exemplo erguer um monumento 
a Geraldo Alckmin com a figura estilizada num Et...
ALIÁS – O ex-governador que, ao invés de fazer algo definitivo 
quando ao abastecimento, dessalinizando água do mar, como 
fazem os cearenses, resolveu fazer transposições faraônicas, unindo 
reservatórios. Agora todos estão secando e não foi por falta de aviso 
deste Colunista, Geraldinho...
ALELUIA – Enfim algo que preste saiu da cabeça inútil do Guilherme 
Boulos, avaliando despejo em massa em Piracicaba. O ‘invasor chefe’ 
declarou o seguinte: No meio de uma pandemia vão jogar dezenas 
de famílias do Taquaral na Rua, ou seja, de nada adianta o Doria 
defender o isolamento contra Bolsonaro. Verdade! Como vão querer 
que os despejados fiquem em casa? ...
HERANÇA MALDITA DO ORTIZ – Para quem vai ou mora em 
Taubaté reitero aviso. Na sua despedida, o prefeito Junior Ortiz 
reativou radares sem prévio aviso. Estavam desligados em respeito 
à pandemia. Parabéns Junior Ortiz. É pra sua despedida não deixar 
qualquer saudade...
PASSANDO O COMANDO – Grande comandante, fez muito pela 
Cidade de Pinda, o Coronel Conrado passa o comando do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate e da Guarnição Federal do Exército 
ao Tenente-Coronel Pedrosa. Por segurança contra a Covid-19, e, 
seguindo orientação do Comandante da Segunda Divisão do Exército, 
General Edson Diehl Ripoli; a solenidade será restrita aos militares 
e familiares, podendo ser acompanhada virtualmente. O Coronel 
Conrado vai fazer o Curso de Política e Alta Administração do Exército, 
na Praia Vermelha, Rio de Janeiro... Meu faro indica generalato à 
vista. Torço por isso...
OUTRA PASSAGEM – O Coronel Brion, que já comandou o 2º 
Bec, recebe do Coronel Carli, em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, o Comando do Terceiro Grupamento de Engenharia Marechal 
Machado Lopes, no dia 11 de dezembro às 10 horas. Ao deixar 
Pinda, Luis Claudio Brion Cardoso foi designado para fazer curso de 
especialização na Argentina. Cauteloso com a pandemia, não poderei 
estar presente. Mas, serei representado pela Jornalista Sylma Lima, 
do site ‘Capital do Pantanal’, para onde também escrevo, com muita 
honra. Parabéns, Amigo Brion... 
VIABILIDADE – Foram muitas tentativas. Operadoras tentaram 
viabilizar a operacionalidade do Aeroporto de São José dos 
Campos. Fiz um voo do Rio para lá, certa vez. Nada deu certo até 
aqui. Agora o prefeito Fabrício Ramuth conseguiu, finalmente, 
algo que pode dar certo: municipalizar o terminal. Tomara. Afinal, 
o aeroporto inclusive foi modernizado...

Após 25 anos, famílias 
do Mossoró recebem 
regularização fundiária

Câmara de Caraguá 
arquiva processo de 
cassação do prefeito

Moradores do Mossoró, 
comunidade localizada na 
região do Cidade Jardim, 
receberam na última sex-
ta-feira (4) a tão sonhada 
documentação de suas áre-
as, agora regularizadas. A 
ação integra o programa de 
regularização fundiária da 
Prefeitura, em parceria com 
o Estado.

Há 25 anos à espera pela 
documentação, o Mossoró 
é um loteamento que foi 
implantado de forma irregu-
lar, mas acabou incluído no 
processo de regularização 
em parceria entre o Muni-
cípio e o Estado, sem custos 
aos moradores. De acordo 
com a pasta responsável, a 
atividade, que beneficiou 
122 moradores somente na 
comunidade, tramita desde 
2009, e que através do De-
partamento de Regularização 
Fundiária, tornou-se mais efe-

Uma semana após a Câmara 
de Caraguatatuba aprovar 
sua abertura, o processo de 
cassação do mandato do pre-
feito reeleito Aguilar Júnior 
(MDB) foi arquivado na noite 
da última terça-feira (1). O ato 
do Legislativo ocorreu após a 
Justiça ordenar a suspensão 
da comissão de investigação 
contra o chefe do Executivo.

Em sessão marcada por 
embates, o arquivamento do 
processo foi solicitado pelo 
vereador Elizeu Onofre, o 
Ceará (PSDB), o mesmo que 
havia proposto sua abertura 
na sessão anterior. Em sua 
justificativa, o autor do pedido 
explicou que ele foi motivado 
pela decisão do juiz 1ª Vara 
Cível de Caraguatatuba, Ayr-
ton Vidolin, que suspendeu 
na última segunda-feira (30) o 
procedimento instaurado pela 
Casa no último dia 24, que 
acusava o Aguilar de falta de 
decoro e de prática de infração 
político-administrativa.

No parecer, o magistrado, 
é destaca que a abertura do 
processo foi irregular, pois 
ocorreram vícios formais 
e desconformidades com a 
Legislação como a nomeação 
indevida de membros para 
a formação da comissão que 
investigaria o prefeito. As 
falhas procedimentais foram 
denunciadas à Justiça na 
semana passada pelos vere-
adores João de Paula (MDB), 
Renato Aguilar (PSD) e Vilma 
Teixeira (MDB).

O juiz explicou em sua de-
cisão que a Câmara poderá 
abrir novamente o processo de 
cassação contra Aguilar, desde 
que seu trâmite seja realizado 
em conformidade com a lei.

Colocado em discussão, o 
pedido de Ceará para o arqui-
vamento foi aprovado por 8 
votos a 5, sendo favoráveis os 
parlamentares Agnaldo Butiá 
(MDB), Celso Pereira (PSDB), 
Dennis Guerra (Republicanos), 
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tiva na atual administração.
“Com a regularização, os 

moradores têm mais segu-
rança jurídica e valorização 
de seus imóveis, além de re-
ceber novos benefícios como 
extensão de rede de esgoto e 
pavimentação asfáltica onde 
ainda não existe”, comentou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

Nos últimos anos, a secre-
taria de Habitação iniciou o 
trabalho de adequação dos 
imóveis que aguardam do-
cumentação há 25 anos. Os 
responsáveis estimam que 
cerca de quatro mil regula-
rizações foram entregues 
aos moradores desde 2017. 
A parceria com o Estado, 
através do programa Cida-
de Legal, prevê adequação 
dos bairros Karina, Ramos 
e Queiroz. 

Para 2021, a pasta des-
tacou que já há estudos em 
andamento para expansão 
do programa “Meu Bairro É 
Legal” para os bairros Padre 
Rodolfo, Taipas e Tamborin-
deguy.

Evandro do Nascimento (PP), 
Fernando da Silva (PSDB), Sa-
lete Paes (PTB) e José Eduardo 
da Silva, o Duda (PSDB).

Denúncias - Apresentado 
pelos vereadores Guerra e Ceará, 
o pedido de cassação acusa 
Aguilar de gerar um desfalque 
de mais de R$ 10 milhões aos 
cofres municipais por ter dei-
xado de recolher, desde maio, 
a contribuição previdenciária 
patronal dos salários dos ser-
vidores municipais. 

Para os parlamentares, o ato 
caracteriza uma prática grave 
de infração político-adminis-
trativa.

O chefe do Executivo é de-
nunciado também por falta 
de decoro, já que seu pai, o 
ex-prefeito José Aguilar (sem 
partido), é investigado pela Po-
lícia Civil e Ministério Público 
por supostamente participar 
de um esquema de corrupção. 

Os órgãos apuram indícios 
de irregularidade diante à uma 
suposta fraude no contrato, de 
R$ 17 milhões, firmado pelo 
Município no início do ano 
com a empresa Pioneira Sane-
amento Ltda, para a prestação 
de serviços de limpeza urbana 
e saneamento ambiental. São 
analisadas denúncias de que 
que ocorreram alterações 
indevidas nas planilhas de 
prestação de serviços. José 
Aguilar é um dos principais 
investigados, já que suposta-
mente estaria aproveitando o 
cargo do filho como prefeito 
para exercer influência sobre 
o contrato.

A acusação foi negada por 
José Aguilar, que afirma que 
sua família está sofrendo uma 
perseguição política. 

Em nota oficial, emitida nesta 
quarta-feira (2), a Pioneira Sa-
neamento informou que ainda 
não teve acesso a todo material 
dos autos da investigação, 
mas já “está adotando todas 
as medidas jurídicas cabíveis 
para provar sua lisura no 
cumprimento do contrato e na 
interação com o Poder Público 
e seus representantes (trecho 
do documento)”.

Ação beneficia 122 moradores com 
documentação; Pinda entrega cerca de 
quatro mil regularizações desde 2017

Barulho de latas vazias
Parece que está custando 

a oposição de Pinda a se con-
formar que o prefeito Isael 
Domingues ganhou a ree-

leição. Pelo 
g r i t o  dos 
excluídos, 
eles veem 
t r a g é d i a 
nos que se 
reelegeram 
na Câmara, 

mas não admitem que as ur-
nas barraram os vereadores 
oposicionistas porque 'em-
perraram' muitos projetos de 
interesses da população.

Efeito das urnas
Comenta-se pelo merca-

dão afora que além de uma 
vitória acachapante nas urnas 
de 15 de novembro, o prefeito 
reeleito Isael Domingues con-
seguiu também acabar com o 
'circo' montado pela oposição 
na Câmara de Pinda nos últi-

mos 4 anos. 
Praticamen-
te nenhum 
de seus opo-
sitores fer-
renhos  se 

reelegeram 
para contar 
história aos 
novatos. De 
acordo com 
a especulação política, caberá 
à dupla Vela (PT) e Norberti-
nho (PP) montar o próximo 
tabuleiro para 'tentar a sorte'...

Cartas na mesa
Com o atual presidente da 

Câmara de Guará fragilizado 
para reeleição na próxima le-
gislatura, o mercado político 
esquenta o nome da vereadora 
eleita Rosa Filippo (PSD) 
como uma 
suposta in-
dicada do 
partido para 
disputar a 
s u c e s s ã o . 
E n q u a n t o 
isso Arilson 
Pereira mede espaço e votos 
no futuro plenário, entenden-
do que o posicionamento do 
gabinete do prefeito Marcus 
Soliva poderá ser decisivo no 
dia 1º de janeiro.

Quem procura acha!
Quem foi visto 'peram-

bulando' pelos corredores 
do Palácio dos Bandeiran-
tes - sede do governo do 
estadual - esta semana foi 
o prefeito eleito de Piquete. 
Disseram que Rômulo Kazi-
mierz - o Rominho, estava 
farejando projetos para seu 
futuro governo e saber mais 
do recurso de R$ 22 milhões 
oriundo do Fehidro para o 
esgotamento sanitário da 
cidade.

E por falar em...
...Fehidro, quem está 

comemorando é a prefeita 
reeleita de Potim, Erica So-
ler. Como meta para o seu 
segundo mandato, a cidade 
vai receber recursos do órgão 
na ordem de R$ 10 milhões, 
para somar aos R$ 16 milhões 
que serão necessários para 
implantação de toda rede de 
esgoto do município. Ah! 
Disseram que o processo li-
citatório para contratação de 
uma empresa já está em fase 
final na Prefeitura.

"Joga pedra na Geny..."
Parece que acharam o 

culpado pelas fortes chuvas 
que caíram sobre Lorena nos 
últimos dias: o ainda prefeito 
Fábio Marcondes. Após cons-
truir mais de 14 quilômetros 
de galerias 
d e  á g u a s 
p luv ia s  e 
resolver os 
problemas 
dos alaga-
mentos em 
mais de dez 
pontos crí-
ticos da cidade, a tromba 
d'água da última segunda-
-feira alagou a Vila Geny 
e Santa Edwiges. Mesmo 
o local recebendo obras de 
contenção e muro de arrimo 
às margens do Rio Mandi, os 
moradores foram inflamados 
pela oposição a protestarem, 
que pese o serviço ainda não 
ter sido concluído. Ai, foi um 
tal de 'joga pedra na Geny...', 
no caso, o prefeito...

Não convidem para...
...a mesma picanha os 

vereadores Fábio Longuinho 
e Mauro Fradique, principal-
mente se o assunto for as prer-

rogativas da presidência da 
Câmara de Lorena nos últimos 
4 anos, incluindo os devaneios 
do 'enTão' ex-presidente - 
agora 'carta fora do baralho'. 
Ah! E se for para fazer a carne 
torrar, basta chamar o Elcinho 
como churrasqueiro...

Chumbo grosso...
Na contagem regressiva 

para assumir a Prefeitura de 
Aparecida, o prefeito eleito 
Luiz Carlos Siqueira - o Pi-
riquito, já deixou claro que 
vai revolucionar a máquina 
administrativa, compondo 

sua equipe 
com 100% 
de  comis-
s i o n a d o s 
t é c n i c o s . 
D u r a n t e 
en t r ev i s t a 
no Atos no 

Rádio, esta semana, falou 
em cortes de mordomias, 
horas extras e sutilezas que 
têm 'afundado' as finanças 
públicas. Piriquito se diz 
confortável para medidas 
drásticas, porque foi eleito 
sem conchavos e nenhum 
compromisso com grupos 
políticos, a não ser a popu-
lação da Terra da Padroeira. 
Resumindo, vem 'chumbo 
grosso' pela frente...

Primeira chamada
O vazamento de alguns no-

mes para o futuro secretariado 
do prefeito eleito de Lorena 
levou o senso crítico de mui-

tos obser-
vadores da 
política local 
a ponderar 
que Sylvio 
B a l l e r i n i 
está disposto 
a prestigiar 

grupos, pessoas e segmentos 
que manifestaram apoio à sua 
candidatura. Fontes ligadas a 
Ballerini adiantaram que será 
intolerante quanto a falhas e 
desvios de conduta.

Baião de três

Isael Domingues

Fábio Marcondes

Vela

Norbertinho

Rosa Filippo

Piriquito

Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...



9 DE DEZEMBRO DE 2020 3

Anuncie 3152-2148

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2273 – Thales César Monteiro Moreira e Thaina Mota da Silva Cardozo. 
Ele, brasileiro, autônomo, solteiro, nascido no dia 09 de julho de 1999, 
residente e domiciliado na Rua Vereador Jose Sabino de Lima, 46, Perpetuo 
Socorro, Aparecida/SP, filho de Julio César Moreira e Rosangela Monteiro 
Moreira. Ela, brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 21 de maio 1997, 
residente e domiciliada na Rua Ademar de Barros, 37, Sta. Terezinha, 
Aparecida/SP, filha de João Carlos Fernandes Cardozo e Tais Helena Mota 
da Silva.
2274 – Diego Henrique Belas Alves e Daiani Roberta de Carvalho. 
Ele, brasileiro, cuidador de pessoas idosas, solteiro, nascido no dia 08 de 
novembro de 1984, residente e domiciliado na Rua Itamaraca, 100, Itaguaçu, 
Aparecida/SP, filho de Ademir Teixeira Alves e Maria Aparecida Belas Teixeira 
Alves. Ela, brasileira, revendedora, solteira, nascida no dia 30 de dezembro 
de 1994, residente e domiciliada na Rua Itamaraca, 100, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filha de Carlos Roberto de Carvalho e Maria Hiléia Ferreira de Carvalho.
2275 – Breno Jose Nunes Rodrigues e Daiane de Paula Santos Leite. Ele, 
brasileiro, barbeiro, solteiro, nascido no dia 19 de março de 1993, residente e 
domiciliado na Rua Vereador Guilherme Bittencourt Ferraz, 09, S. Geraldo, 
Aparecida/SP, filho de Nicolau Benedito Rodrigues Rodrigues e Otilia Nunes 
de Souza. Ela, brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 07 de maio 
de 1992, residente e domiciliada na Pça. João Vieira dos Santos, 37, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filha de Paulo Roberto Leite e Marilda Maximo de 
Paula Santos Leite.
2276 – Bendito Odir de Toledo e Maria Aparecida Pereira da Silva. Ele, 
brasileiro, servente (construção civil), solteiro, nascido no dia 02 de março de 
1967, residente e domiciliado na Rua Itamaraca, 100, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filho de Benedito Jose Toledo e Maria do Rosário Toledo. Ela, brasileira, 
do lar, viúva, nascida no dia 15 de julho 1960, residente e domiciliada na 
Rua Itamaraca, 100Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose Demitrio Belas e 
Maria Aparecida da Costa Belas
2277 – Flavio Augusto Rangel Roma César e Juliana Cristina Marcondes 
de Moraes. Ele, brasileiro, engenheiro agrônomo, solteiro, nascido no dia 
05 de março de 1985, residente e domiciliado na Rua Santa Rita, 217, 
Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Jose Flavio César e Carolina de Lourdes 
Rangel Roma Cesar. Ela, brasileira, arquiteta, solteira, nascida no dia 15 
de novembro 1991, residente e domiciliada na Rua Assad Jose Bourebebi, 
160, Jd. Paríba, Aparecida/SP, filha de Jose Geraldo de Moraes e Gilsemary 
Aparecida Barros de Moraes.
2278 – Paulo Sergio de Oliveira e Joelma Victalino. Ele, brasileiro, 
pedreiro, divorciado, nascido no dia 14 de setembro de 1969 residente e 
domiciliado na Estrada Municipal, 40, Forros, Aparecida/SP, filho de Geraldo 
Gonçalves de Oliveira e Terezinha de Lima Goffer. Ela, brasileira, balconista, 
solteira, nascida no dia 17 de dezembro 1971, residente e domiciliada na 
Rua Aristeu Venerando, 18, Aroeira, Aparecida/SP, filha de Miguel Victalino 
e Zilda Thereza Victalino.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº01– Proc. Licitatório nº 313/20 - Contrato nº 134/20 – TP nº 15/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: VERBASCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº: 05.810.013/0001-40
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de
19,59% (dezenove inteiros e cinqüenta e nove centésimos por cento) ao valor global do
Contrato n° 134/20, decorrente do Processo Licitatorio n° 313/20, Tomada de Preços nº
15/20, firmado em 24/08/20, nos termos de sua clausula 1.3..
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na clausula 
1.3 do contrato original, ficam acrescidos 19,59% (dezenove inteiros e cinqüenta e nove
centésimos por cento), equivalente a R$ 19.593,96 (dezenove mil quinhentos e noventa e
três reais e seis centavos) ao valor global do contrato, destinados a reprogramação de
meta para alteração qualitativa e quantitativa, nos termos dos Autos do Processo n°
9544/20-GPRO.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
alteração do Contrato é de R$ 19.593,96 (dezenove mil quinhentos e noventa e três reais e
seis centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do Contrato passará para R$ 119.610,66 (cento e
dezenove mil seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
PORTARIA Nº. 21.916/2020.
Fazer cessar, a partir de 03/11/2020, a portaria n°. 21.572/2020 do Sr. ITAMAR MIGUEL 
PEREIRA DA SILVA, reg. 5501, efetivo, no cargo de Ajudantes de Serviços Gerais, grupo 
A – nível 1C, lotado na Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura Municipal, 
na função de Supervisor de Almoxarifado com 50% do salário base e dedicação exclusiva 
com 40(quarenta) horas semanais da Lei Complementar n°. 306/2019.
Nomear, no dia 03/11/2020, o Sr. ITAMAR MIGUEL PEREIRA DA SILVA, reg. 92.049, 
em comissão, para ocupar o cargo de Chefe do Gabinete do Secretário, nível CC- VI, 
lotado na Secretária Municipal de Finanças, desta Prefeitura Municipal, conforme Lei 
Complementar n°.248/2016.
PORTARIA Nº. 21.917/2020.
Fazer cessar, a partir de 17/11/2020, a portaria n°. 21.716/2020 do Sr. ADRIANO AURÉLIO 
DOS SANTOS, reg. 91.946, Agente Político, no cargo de Secretário Municipal de Negócios 
Jurídicos, nível CC-AP, lotado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, desta 
Prefeitura Municipal, respondendo interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, nível CC-AP, lotado na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, 
desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.918/2020.
NOMEAR, no dia 18/11/2020, a Sra. LEILA DINIZ, reg. 92.129, para ocupar o cargo de 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação, 
nível CC-AP, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, 
Tecnologia e Inovação, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.919/2020.
Exonerar, a partir de 19/11/2020, o Sr. NORIVAL DE SOUSA JUNIOR, reg. 92.021, Agente 
Político, do cargo de Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nível CC- AP, lotado 
na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.920/2020.
Exonerar, a partir de 19/11/2020, o Sr. CARLOS ROBERTO VIEIRA, reg. 92.116, em 
comissão, do cargo de Diretor de Segurança Municipal, nível CC- III, lotado na Secretaria 
Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal.
Nomear, no dia 20/11/2020, o Sr. CARLOS ROBERTO VIEIRA, reg. 92.130, Agente Político, 
para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nível CC- AP, lotado 
na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.921/2020.
Exonerar, a partir de 23/11/2020, o Sr. AMAURI DE OLIVEIRA MIRANDA, reg. 92.114, 
agente político, do cargo de Secretário Municipal de Segurança, nível CC- AP, lotado na 
Secretaria Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal.
Nomear, no dia 23/11/2020, o Sr. AMAURI DE OLIVEIRA MIRANDA, reg. 92.131, em 
comissão, para ocupar o cargo de Diretor de Segurança Municipal, nível CC- III, lotado na 
Secretaria Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Complementar 
n. 304/2019.
PORTARIA Nº. 21.922/2020.
Nomear, a partir de 23/11/2020, o Sr. CARLOS ADRIANY LESCURA, reg. 92.132, Agente 
Político, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Segurança, nível CC- AP, lotado 
na Secretaria Municipal de Segurança, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.924/2020.
Exonerar a pedido, a partir de 01/12/2020, a Sra. GLAUCIA ALESSANDRA DA SILVA, reg. 
7023, do cargo de Auxiliar Administrativo, grupo B -nível 2A, lotado na Secretaria Municipal 
da Saúde, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.925/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, a Sra. MARCIA RENATA BARBOSA CARVALHO, reg. 7294, 
efetivo, para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, nível AE, 
lotado na Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da 
classificação final em 66° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei 
Complementar n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.926/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, o Sr. PEDRO MENINO DOS SANTOS FILHO, reg. 7295, 
efetivo, para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, nível AE,
lotado na Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da 
classificação final em 67° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei 
Complementar n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.927/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, a Sra. FRANCISCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA, 
reg. 7296, efetivo, para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, 
nível AE, lotado na Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista 
da classificação final em 68° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da 
Lei Complementar n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.928/2020.
Nomear, no dia 01/12/2020, a Sra. NATÁLIA RODRIGUES TEIXEIRA, reg. 7297, efetivo, 
para ocupar o cargo de Professor Auxiliar Mediador de Aprendizagem, nível AE, lotado na 
Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação 
final em 69° lugar do concurso público, edital 001/2016, nos termos da Lei Complementar 
n°. 207/2015.
PORTARIA Nº. 21.929/2020.
Nomear, no dia 02/12/2020, o Sr. MEIMEI FALALESSA NOGUEIRA, reg. 7298, 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 54° 
lugar do concurso público, edital 001/2018, nos termos da Lei Complementar n°. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.931/2020.
Disciplina o Concurso de REMOÇÃO dos Docentes do Ensino Básico I (Educação Infantil 
e séries/anos iniciais do Ensino Fundamental) e docentes do Ensino Básico II (séries/anos 
finais do Ensino Fundamental) do Quadro do Magistério da Rede Municipal de Ensino de 
Lorena, com efeitos para o ano de 2021
PORTARIA Nº. 21.932/2020.
DESIGNAR a Sra. ANALICE DE OLIVEIRA BARBOZA, matricula 5318, professora, para 
exercer a função de GESTOR DE PARCERIA entre a Secretaria Municipal de Educação e 
a Organização da Sociedade Civil – Instituto Esporte de Educação que vier celebrar Termo 
de Colaboração, Termo de Fomento e/ou Acordo de Cooperação com o Órgão Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, 
que tem como objetivo a prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, 
dando continuidade ao Serviço Não Tipificado de Atendimento Integral a Pessoas com 
Deficiência Intelectual e Múltiplas, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante 
no Processo nº 9.593/2019. Valor Global: R$ 180.180,00 (cento e oitenta mil e cento e 
oitenta reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, 
que tem como objetivo a prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, 
dando continuidade ao Serviço Não Tipificado de Atendimento a 10 (dez) usuários com 
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme detalhado no Plano de 
Trabalho constante no Processo nº 9.605/2019. Valor Global: R$ 28.080,00 (vinte e oito 
mil e oitenta reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590/0001-46, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, 
que tem como objetivo a prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, 
dando continuidade ao Serviço Não Tipificado de Atendimento Integral a Pessoas com 
Deficiência Intelectual e Múltiplas Acima de 30 (trinta) anos - 30 (trinta) usuários, conforme 
detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.606/2019. Valor Global: R$ 
11.101,20 (onze mil e cento e um reais e vinte centavos). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Casa do Puríssimo 
Coração de Maria, CNPJ nº 48.556.260/0005-06, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo 
a prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade 
ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários - 
Atendimento de 100 (cem) crianças e adolescentes de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos em 
situação de vulnerabilidade social, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante no 
Processo nº 9.601/2019. Valor Global: R$ 52.020,00 (cinquenta e dois mil e vinte reais). 
Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto Dialogare, 
CNPJ nº 17.257.786/0001-20, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo a prorrogação da vigência 
da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários - Atendimento de 200 (duzentas) 
crianças e adolescentes entre 06 (seis) e 17 (dezessete) anos, conforme detalhado no 
Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.603/2019. Valor Global: R$ 84.000,00 
(oitenta e quatro mil reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Liceu Coração de Jesus, 
CNPJ nº 60.463.072/0003-69, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo a prorrogação da vigência 
da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários - Atendimento de 350 (trezentos e 
cinquenta) crianças e adolescentes de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos, conforme detalhado 
no Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.592/2019. Valor Global: R$ 190.770,00 
(cento e noventa mil e setecentos e setenta reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Liceu Coração 
de Jesus, CNPJ nº 60.463.072/0003-69, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade ao 
Serviço Não Tipificado em Complementariedade ao PAIF - Atendimento a 40 (quarenta) 
famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.595/2019. 
Valor Global: R$ 30.120,00 (trinta mil e cento e vinte reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras 
Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade ao 
Serviço Não Tipificado em Complementariedade ao PAIF - Atendimento de 60 (sessenta) 
famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.594/2019. 
Valor Global: R$ 45.570,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos e setenta reais). Data de 
assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras 
Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade 
ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários - 
Atendimento de 300 (trezentos) idosos acima de 60 (sessenta) anos, conforme detalhado 
no Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.597/2019. Valor Global: R$ 45.120,00 
(quarenta e cinco mil e cento e vinte reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Serviço de Obras 
Sociais - SOS, CNPJ nº 51.783.850/0001-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 01/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a junho de 2021, dando continuidade 
ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários - 
Atendimento de 60 (sessenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 (seis) a 
15 (quinze) anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 
9.600/2019. Valor Global: R$ 33.630,00 (trinta e três mil e seiscentos e trinta reais). Data 
de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Aldeias Infantis 
SOS Brasil, CNPJ nº 35.797.364/0031-44, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a dezembro de 2021, dando continuidade 
ao Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade Casa-Lar para 30 (trinta) crianças 
e adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho 
constante no Processo nº 9.596/2019. Valor Global: R$ 886.500,00 (oitocentos e oitenta 
e seis mil e quinhentos reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Desafio Jovem 
Monte Sinai, CNPJ nº 03.489.694/0002-41, por meio da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a dezembro de 2021, além do aumento 
de recursos repassados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dando continuidade ao 
Serviço Não Tipificado de Atendimento a 88 (oitenta e oito) Pessoas em Situação de 
Rua, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 11.682/2019. 
Valor Global: R$ 285.120,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e cento e vinte reais). Data 
de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina de Lorena, 
CNPJ nº 46.694.782/0001-07, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 02/2020, que tem como objetivo a prorrogação da vigência 
da parceria de janeiro a dezembro de 2021, dando continuidade ao Serviço de Acolhimento 
de Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de ambos os sexos, conforme 
detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 9.599/2019. Valor Global: R$ 
180.00,00 (cento e oitenta mil reais). Data de assinatura: 08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina da 
Sagrada Família, CNPJ nº 65.043.325/0001-05, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02/2020, que tem como objetivo a 
prorrogação da vigência da parceria de janeiro a dezembro de 2021, dando continuidade 
ao Serviço de Acolhimento de Idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 
de ambos os sexos, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante no Processo nº 
9.602/2019. Valor Global: R$ 180.00,00 (cento e oitenta mil reais). Data de assinatura: 
08/12/2020.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 03/2020 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2019

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Organização da 
Sociedade Civil Maria de Nazareth, CNPJ nº 51.783.728/0001-78, por meio da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 03/2020, que tem 
como objetivo a prorrogação da vigência da parceria de janeiro a dezembro de 2021, 
dando continuidade ao Serviço de Acolhimento de Idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos de ambos os sexos, conforme detalhado no Plano de Trabalho constante 
no Processo nº 9.604/2019. Valor Global: R$ 130.020,00 (cento e trinta mil e vinte reais). 
Data de assinatura: 08/12/2020.
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Lorena confirma mais duas mortes por Covid-19

Governo do Estado anuncia início da 
vacinação contra covid-19 em janeiro
Governador destaca planejamento para fase de imunização com 5,2 mil postos iniciais

O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou nesta segunda-feira 
(7), no Palácio dos Bandeiran-
tes, que a vacinação contra a 
Covid-19 começará no dia 25 
de janeiro de 2021. De acordo 
com a secretaria estadual de 
Saúde, nessa primeira fase o 
público-alvo será os profis-
sionais de saúde, indígenas, 
quilombolas e pessoas com 
mais de 60 anos.

A primeira dose, para essa 
faixa da população, está previs-
ta para ocorrer a partir do dia 
8 de fevereiro. “A fase 1, que é 
essa que começa no dia 25 de 
janeiro, aniversário da cidade 
de São Paulo, é a fase de imu-
nização que será destinada aos 
profissionais de saúde, todos 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

eles, e pessoas com mais de 
sessenta anos. A escolha do pú-
blico-alvo para essa fase 1, leva 
em consideração a incidência 
de óbitos de coronavírus no 
estado de São Paulo”, explicou 
o governador.

Segundo Doria, o Estado já 
possui 5,2 mil postos de va-
cinação nos 645 municípios 
paulistas. O objetivo é ampliar 
o total para até dez mil pontos 
de vacinação, com a possível 
utilização de escolas, quartéis 
da Polícia Militar, estações de 
trem e terminais de ônibus, far-
mácias e sistemas drive-trhu.

A vacina é produzida pelo 
laboratório chinês Sinovac, 
em parceria com o Instituto 
Butantan, e está na terceira 
fase de teste, em que a eficácia 
precisa ser comprovada antes 
de ser liberada pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).

O governador João Doria, que anunciou o início da vacinação contra Covid-19 em todo estado para 2021

Mulher e idoso são as novas vítimas fatais; município soma 42 óbitos desde o início da pandemia

Contabilizando 1.595 mo-
radores infectados pelo 
novo coronavírus, Lorena 
confirmou na tarde do últi-
mo domingo (6) mais duas 
mortes causadas pela pan-
demia. O município não re-
gistrava novos casos fatais 
da doença há duas semanas.

De acordo com a secreta-
ria de Saúde, o óbito mais 
recente foi o de uma mulher 
de 53 anos que faleceu no 
último domingo na Santa 

Lucas Barbosa
Lorena

Casa de Lorena. A vítima, 
que sofria de comorbidades, 
estava internada na unidade 
desde o último dia 24. 

A Prefeitura confirmou 
no último domingo que um 
idoso de 93 anos morreu em 
decorrência da Covid-19, na 
sexta-feira (4). Portador de 
doenças crônicas, o paciente 
estava hospitalizado na UTI 
(Unidade de Tratamento 
Intensivo) da Santa Casa 
de Lorena desde o último 
dia 30. 

Antes do último final de 
semana, o óbito mais recen-
te havia sido registrado em 

23 de novembro, quando 
uma mulher de 72 anos, 
que sofria de comorbidades, 
faleceu na Santa Casa de 
Lorena.  

Os novos casos aumentam 
a preocupação da Prefeitu-
ra, que até a manhã desta 
segunda-feira (7) contabi-
lizava 42 vítimas fatais da 
pandemia. 

Segundo o mais recente 
boletim epidemiológico, 
dos 1.595 moradores con-
taminados, 1.519 conse-
guiram se recuperar e 34 
permanecem em isolamento 
domiciliar. 

Já dos 27 pacientes que 
seguem internados na Santa 
Casa e no hospital particular 
Unimed, dez estão na UTI e 
outros 17 no setor clínico. 
Desta maneira, a taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
na cidade atinge 50%, e a 
de enfermaria 35%.

Assim como os demais 
municípios da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
Lorena regrediu no último 
dia 30 à fase amarela do 
Plano São Paulo. Ordenada 

pelo governador João Doria  
(PSDB), a medida, além 
de proibir eventos com 
público em pé, estabelece 
que a ocupação máxima 
de shoppings centers, ga-
lerias, comércio, serviços, 
restaurantes, bares, salões, 
barbearias, academias de 
esporte de todas as modali-
dades e centros de ginástica 
passem de 60% para 40% 
da capacidade,horário de 
funcionamento caia de 
12 horas para 10 horas 
diárias.

Assassino de 
jovem de 18 
anos é preso

A Polícia Militar prendeu 
na manhã desta terça-feira 
(8), em Cunha, um homem de 
48 anos que matou a facadas 
a namorada, de 18 anos, em 
Guaratinguetá. A vítima havia 
registrado, no início de outu-
bro, um boletim de ocorrência 
contra o companheiro por 
violência doméstica. 

De acordo com a PM, o 
assassino foi localizado após 
uma denúncia anônima reve-
lar que ele estava escondido 
em um imóvel na região 
central de Cunha. Ao ser 
surpreendido pelos policiais, 
o homem confessou que es-
faqueou a namorada, Cássia 
Mara Silva, durante uma 
discussão na noite da última 
segunda-feira (7) na casa em 
que moravam na rua Joaquim 
Fagundes, no bairro Pedreira. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, no dia do crime, vi-
zinhos decidiram entrar na 
residência do casal, por volta 
das 21h30, após ouvirem 
gritos de socorro. No interior 
do imóvel, as testemunhas se 
depararam com a vítima no 
chão, golpeada com cerca de 
15 facadas, já sem vida. 

O namorado conseguiu 
fugir do local, através de um 
portão lateral, numa moto-
cicleta.

Segundo a Polícia Civil, 
Cassia havia denunciado o 
companheiro em 14 de outu-
bro após ser agredida. 

Encaminhado à Delegacia 
de Guaratinguetá, o criminoso 
responderá por feminicídio, 
podendo ser condenado entre 
12 e 30 anos de prisão. O as-
sassino aguarda transferência 
para um CDP (Centro de De-
tenção Provisória) estadual.

Da Redação
Guaratinguetá


