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Desfile da Mocidade em 2019; escola cobra decisão da Oesg sobre formação de júri e pode não ir à avenida

Lorena declara nova 
epidemia de dengue 
após trezentos casos
Pelo segundo ano consecutivo, cidade entra para 
o grupo de alto contágio com aumento de 261% 
nas ocorrências em menos de duas semanas

Após o levantamento reali-
zado pela Vigilância Epidemio-
lógica de Lorena, foram conta-
bilizados 280 novos casos de 
dengue. Apesar das iniciativas 
da secretaria de Saúde, como 
a retomada do Hospital de 
Campanha, a incidência da 

doença cresceu de maneira 
alarmante, gerando pânico 
entre a população e o decreto 
de estado de epidemia na tarde 
desta quarta-feira. Em nota, a 
Prefeitura revelou que foram 
registradas 387 ocorrências, 
com 309 ainda sob suspeita. 

O aumento foi de 261% nos 
casos em um intervalo de duas 
semanas. No ano de 2019, 
a cidade também decretou 
epidemia com a marca de 874 
casos suspeitos, sendo 315 
positivos.

Hospital de campanha na Santa Casa; Lorena decreta nova epidemia
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Desavença 
por júri
põe desfiles
sob ameaça

A indefinição sobre a 
escolha do júri do Carna-
val de Guaratinguetá tem 
gerado um debate em tor-
no da possível desistência 
de escolas de samba no 
desfile competitivo deste 
ano. As informações ex-
traoficiais são de que as 
divergências de opiniões 
sobre os jurados paulistas 
ou mistos (paulistas e 
fluminenses) podem levar 
a um racha entre as com-
petidoras. Oficialmente, 
nenhuma agremiação 
confirmou que vá desistir 
de competir. A atual cam-
peã, Mocidade Alegre do 
Pedregulho, a Embaixada 
do Morro e o Acadêmicos 
do Campo do Galvão con-
testam a escolha pelo júri 
misto e já apresentaram 
recurso à Oesg (Organiza-
ção das Escolas de Samba 
de Guaratinguetá). 
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Roma pede 
exoneração 
e Dina tem 
quarta baixa

Na última semana foi confir-
mada a exoneração de Lucila 
Gomes, então secretária de 
Educação de Aparecida. Dessa 
vez foi Eurico ‘Coronel’ Roma, 
ex-secretário de Trânsito e 
Segurança Pública quem pediu 
para sair. Ele alegou questões 
particulares. As duas trocas em 
duas semanas dão o tom de 
mudanças no quadro adminis-
trativo, que pode contar ainda 
com outras baixas. A prefeita 
de Aparecida, Dina Moraes 
(PDT), confirmou que estuda 
nomes para indicar aos cargos 
de secretários municipais, mas 
só deve revelar as decisões 
nos próximos dias. “Não tenho 
nome confirmado, até mesmo 
porque seria deselegante da 
minha parte colocar o nome 
de alguém que não foi con-
firmado.
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Lorena tem 
queda de 40% 
em índices
de violência

Segundo os dados da secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, Lorena 
reduziu os números de vio-
lência no ano passado, em 
comparação com 2018. A 
baixa nos principais índices 
criminais foi comemorada no 
município, após investimento 
na estrutura da Guarda Civil 
Municipal e equipamentos de 
segurança pública.
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Chuvas interditam estrada Cruzeiro-Lavrinhas
e causam estragos em Pinda e Litoral Norte

As fortes chuvas do início 
desta semana ocasionaram 
uma série de estragos nas 
cidades da região. Entre eles, 

Retirada de lama na estrada que liga Cruzeiro a Lavrinhas, afetadas pelas chuvas de segunda e quarta-feira

a interdição da rodovia Depu-
tado Nesralla Rubez, que liga 
Cruzeiro a Lavrinhas. O local foi 
tomado por lama e árvores. No 

o Litoral Norte, famílias foram 
retiradas de casa e cidades 
contabilizam perdas.
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Potim atua
nas casas após
ter 620 casos
de dengue

Antes mesmo da frequência 
da chuva aumentar, Potim 
já registrava diversos casos 
de dengue. Para controlar a 
doença, a Prefeitura passou a 
realizar, desde a última segun-
da-feira, dentro de casas da 
cidade, a nebulização. Dados 
do início de janeiro apontavam 
que 620 casos já eram identifi-
cados pela secretaria de Saúde 
do município. De acordo com a 
responsável pela pasta, Maria 
Rodineia Rodrigues Paixão, 
a Sucen (Superintendência 
no Controle de Endemias) do 
Estado enviou apenas 18 litros 
do inseticida Malathion para 
intensificar as ações contra o 
mosquito da dengue.

Reajuste
de subsídios
cria polêmica
em Cruzeiro

Por unanimidade, a Câmara 
de Cruzeiro aprovou na última 
sessão o projeto de sua mesa 
diretora que estabelece uma 
reposição de 4,31% dos valo-
res dos salários dos servidores 
da Casa e dos subsídios dos 
vereadores, prefeito e vice-
-prefeito. Alvo de críticas pelas 
ruas e redes sociais, o Legisla-
tivo justificou que medida foi 
baseada na alteração anual do 
IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo), 
respeitando recomendação 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

Pág. 3

EDP alerta 
para os riscos 
com energia 
elétrica 
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Ubatuba faz 
campanha
de prevenção
ao câncer

A secretaria de Saúde de 
Ubatuba deu início à uma nova 
ação de prevenção ao câncer. 
O trabalho tem o apoio da As-
sociação de Bairro da Pedreira, 
que disponibilizou um ônibus 
adaptado. Na próxima sexta-
-feira, das 9 às 14h, a Praia do 
Perequê-Açu terá uma tenda 
da saúde.
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Investigado por 
morte de PM, 
homem é preso 
em Caraguá

Suspeito de participação no 
assassinato de um sargento 
da Polícia Militar, em Ubatu-
ba, um homem foi preso com 
uma pistola israelense.
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Francisco Carlos

Bastidores da Política

Elcinho Vi...ra

Fabio Marcondes

Pulso firme 
O prefeito de Pinda, Isael Domin-

gues (PL), fez o que muitos de seus 
colegas das cidades vizinhas gosta-
riam de fazer, cobrar mais agilidade 
do governador João Doria para a 
inauguração do AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) de Tauba-
té. Descontente com a lentidão do 
Estado para desafogar o atendimento 
de saúde da região, como gestor 
e médico, Isael formulou ofício o 
descontentamento geral à Doria, já 
que muitos tucanos do pedaço tem 
“abaixado a cabeça”. Perguntem ao 
Rafael Goffi!!!

E por falar em...
...saúde pública A prefeitura de 

Pinda está ampliando a estrutura 
da rede de atendimento de saúde 
mental. O prefeito Isael Domingues 
(PL) anunciou 
que inaugurará 
em breve a pri-
meira unidade 
de CAPS Infantil 
do município. O 
Centro de Aten-
ção Psicossocial 
será especializa-
do em atender 
crianças e adolescentes diagnosti-
cados com transtornos mentais. A 
medida atende inclusive uma reco-
mendação do Ministério Público feita 
em 2012 e que foi “esquecida” pelo 
ex-prefeito Vito Ardito. 

Embaixo da terra
O prefeito Fábio Marcondes 

comemorou na semana passada a 
liberação de R$ 1 milhão do gover-
no federal, articulado pelo deputado 

Coronel Telha-
da, que serão 
destinados para 
melhorias na 
drenagem e pa-
vimentação de 
quatro bairros 
de Lorena. O re-
curso chega em 
boa hora, segun-
do Marcondes, 

que promete ‘virar a cidade do aves-
so’ com muitas obras, que faz parte 
do planejamento para o final de seu 
governo. 

Integração 
Com participação fundamental 

para que Lorena conseguisse re-
duzir seus índices de violência nos 
últimos oito anos, o prefeito Fábio 
Marcondes anunciou que a partir de 
fevereiro a cidade contará com mais 
um aliado no combate a criminali-
dade: o “Projeto Câmera Cidadã”. O 
programa garantirá que as imagens 
captadas por câmeras residenciais 
e de estabelecimentos comerciais 
sejam compartilhadas com o Centro 
de Monitoramento da Guarda Muni-
cipal, auxiliando no atendimento de 
ocorrências. A iniciativa, elogiada 
por leigos e especialistas, ajuda con-
solidar ainda mais o legado de Mar-
condes na área da segurança pública.

Barco à deriva
Inconformada com um início 

de ano marcado por uma onda de 
assassinatos, tiroteios e assaltos, os 
moradores de Cachoeira cobram 
que o prefeito Edson Nota (PL) ‘saia 
do mato’ e faça algo relevante para 
garantir mais segurança, como a 
implantação de uma Guarda Civil Ar-
mada. Paralelo a falta de segurança, 
o pessoal das redes sociais protestou 
sobre a ausência de projetos culturais 
e de capacitação profissional que 
pudessem oferecer aos jovens outros 
caminhos, ao invés do mundo do 
crime. Porém, o desânimo da maio-
ria é que, se depender da inércia de 
Nota, a população infelizmente terá 
que se acostumar com o cenário de 
desemprego e de ‘bang bang’...

Candidatura anunciada
A semana começou quente em 

Cachoeira Paulista com rumores 
de novas decisões judiciais e com 
o vice-prefeito Domingos Geraldo 
anunciando sua pré-candidatura à 
sucessão, com bala na agulha, quer 
dizer, com in-
formações que 
podem colocar 
muitos persona-
gens da atual ad-
ministração em 
'lugares indese-
jáveis'. Disseram 
que para garan-
tir seu direito de 
concorrer, Domingos pensa até em 
mudar de partido para manter distân-
cia segura da 'Motolândia ', enquanto 
o concorrente 'enfia o pé na jaca'...

Gol de letra 
Com reflexo positivo às famílias 

de baixa renda de Pinda, o prefeito 
Isael Domingues (PL) anunciou as 
inscrições para o programa de con-
cessão de bolsas universitárias para 
jovens carentes que sonham ingressar 
no ensino superior. O programa, em 
sua quarta edição consecutiva no 
governo de Isael, foi mais uma vez 
elogiado pela população alcançada 
– jovens e adultos, menos para o 
vereador Professor Osvaldo Negrão, 
que insiste em seguir criticando a 
iniciativa...  

Nada acrescentar
A Câmara de Lorena retomou 

nesta segunda-feira a temporada de 
sessões deste semestre com ares de in-
diferença da maior parte da população, 
provavelmente pelo perfil de alguns 
vereadores que mancham a imagem 
do Legislativo por serem rasos, bai-
xos, de conduta duvidosa e totalmente 
inconfiáveis. Qualquer semelhança 
com 'aquele' que foi 'premiado' com 
três ações de improbidade em dezem-
bro do ano passado, e também respon-
de por receptação, além de um outro 
apelidado de 'mágico do telhado', não 
se trata de mera coincidência...

Perguntar não ofende
Qual sentença que rolou no 

Tribunal de Justiça, que levou 
àquele foragido dos oficiais de 
justiça de Lorena a surtar, as-
sustando vizinhos e familiares 
numa crise de fúria? Afinal, 
com uma coleção de ações em 
curso em todas áreas da Justiça, 
é mais que natural que 'um dia a 
casa caia'. Tudo é uma questão 
de tempo...

Na falta de tu, vai tu mesmo
Já não é mais surpresa a nin-

guém de Guaratinguetá que o 
PSDB tenta levantar dos escom-
bros políticos em que se tornou, 
buscando com lupas nomes e 
filiados para lançar prefeito, vice 

e  uma chapa 
comple t a  de 
v e r e a d o r e s 
nesta eleição. 
Assim mesmo, 
o  r i s co  imi -
nente de uma 
i n t e r v e n ç ã o 
da estadual no 
diretório local 

não está descartada, tanto é que 
estão numa força-tarefa descomu-
nal para tentar empurrar o Chico 
Hair para o sacrifício.

Fogueira das vaidades
A maioria do cientistas polí-

ticos de Guaratinguetá acredita 
que  a  g r and e  opo r tun idade 
para o PSDB nesta eleição foi 
perd ida  quando os  tucanos , 
que ainda sobrevivem no ninho 
local, rejeitaram a possibilidade 
de receber a filiação do prefeito 
Marcus Soliva sugerida pelo 
próprio governador João Do-
ria. Mas na política quando os 
ventos estão contrários não é 
fácil, disseram que até o MDB 
de Argus Ranieri preferiu fazer 
aliança com o com o PDT do 
professor José, do que encarar 
o espólio tucano da cidade. Per-
guntem ao Malvadeza!!!

O vereador Elcio Vieira Junior, 
protagonista de discursos difamató-
rios na Câmara de Lorena, pode ter 
sua carreira polí-
tica encerrada por 
diversas improbi-
dades e denúncias 
que responde na 
Justiça, que vão 
desde dano ao 
erário, desvios, 
condenações por 
calúnias e entre outras: receptação de 
carro roubado.

Passado negro - a grande controvérsia!!!

Isael Domingues

Domingos Geraldo

Com mais de 300
casos confirmados, 
Lorena declara 
epidemia de dengue
Pelo segundo ano consecutivo, cidade entra 
para o grupo de alto contágio com aumento 
de 261% em duas semanas de atendimento

Bruna Castro
Lorena

Após o levantamento realizado pela 
Vigilância Epidemiológica de Lorena, 
foram contabilizados 280 novos casos 
de dengue. Apesar das iniciativas da 
secretaria de Saúde, como a retomada 
do Hospital de Campanha, a incidên-
cia da doença cresceu de maneira 
alarmante, gerando pânico entre a 
população e o decreto de estado de 
epidemia na tarde desta quarta-feira.

Em nota, a Prefeitura revelou que 
foram registradas 387 ocorrências, 
com 309 ainda sob suspeita. O au-
mento foi de 261% nos casos em um 
intervalo de duas semanas. No ano 
de 2019, a cidade também decretou 
epidemia com a marca de 874 casos 
suspeitos, sendo 315 positivos.

O estado de epidemia a nível munici-
pal pode ser decretado, de acordo com 
o Ministério da Saúde, quando existem 
surtos da doença por diversos bairros, 
e o número de infectados atinge o 
coeficiente municipal. Em Lorena, o 
número representa trezentos casos 
confirmados. “A secretaria de Saúde 

adotou o Hospital de Campanha 
para conferir mais celeridade ao 
atendimento de casos suspeitos, 
além de desafogar o fluxo do Pronto 
Socorro. Outra medida é o mutirão 
de limpeza, cujo primeiro bairro 
atendido foi o Parque das Rodovias, 
região com mais casos. Além disso, 
as visitas casa a casa, nebulizações e 
passagem do carro da fumaça tem 
sido intensificadas (trecho da nota)”.

A Prefeitura justificou que sem 
o auxílio da população, o combate 
ao mosquito Aedes aegypti não é 
possível, uma vez que a proliferação 
pode ser facilitada com o descarte 
irregular de lixo e o acúmulo de água 
nas residências. 

Na RMVale – Em Potim, os casos 
de dengue ultrapassaram o número 
de 1,6 mil em 2019, e nos primeiros 
dias de 2020 cerca de cem novos 
casos foram registrados. A Vigi-
lância Epidemiológica de Cruzeiro 
confirmou 123 casos positivos nas 
primeiras semanas de janeiro.

Em Cachoeira Paulista, foram 
140 notificações da doença, sen-
do 32 positivos e 80 aguardando 
resultado. 

Hospital de campanha montado na Santa Casa; Lorena decreta nova epidemia

Ubatuba faz campanha 
de prevenção ao câncer

Da Redação
Ubatuba

A secretaria de Saúde de Ubatuba 
deu início à uma nova ação de pre-
venção ao câncer. O trabalho tem 
o apoio da Associação de Bairro da 
Pedreira, que disponibilizou um 
ônibus adaptado.

Na próxima sexta-feira, das 9h às 
14h, a Praia do Perequê-Açu terá 
uma tenda da saúde. Uma unida-
de móvel oferecerá atendimento 
odontológico para rastreamento 
de câncer bucal, feito pela equipe 

de profissionais do Centro de 
Especialidades Odontológicas da 
Prefeitura, além de avaliações e 
cadastro de pacientes oncológicos.

O Inca (Instituto Nacional de 
Câncer), órgão ligado ao Minis-
tério da Saúde, divulgou uma 
estimativa que o país poderá ter 
625 mil novos casos de câncer 
em 2020.

A Organização Mundial de Saúde 
também divulgou dados sobre o 
câncer. Segundo a OMS, os regis-
tros da doença aumentarão cerca 
de 81% nos países em desenvolvi-
mento até 2040.

Foto: Rafaela Lourenço
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Coronel Roma pede exoneração e 
Dina tem nova baixa em Aparecida
Secretário de Trânsito alega questões particulares e Educação também aguarda 
nomeação; outras secretarias devem ter trocas nos próximos meses, segundo Dina

Leandro Oliveira
Aparecida

Na última semana foi confir-
mada a exoneração de Lucila 
Gomes, então secretária de 
Educação de Aparecida. Dessa 
vez foi Eurico ‘Coronel’ Roma, 
ex-secretário de Trânsito e Se-
gurança Pública, quem pediu 
para sair. Ele alegou questões 
particulares. As duas trocas 
em duas semanas dão o tom 
de mudanças no quadro ad-
ministrativo, que pode contar 
ainda com outras baixas.

A prefeita de Aparecida, Dina 
Moraes (PDT), confirmou que 
estuda nomes para indicar aos 
cargos de secretários munici-
pais, mas só deve revelar as 
decisões nos próximos dias. 
“Não tenho nome confirma-
do, até mesmo porque seria 
deselegante da minha parte 
colocar o nome de alguém 
que não foi confirmado. Nesta 
semana ainda vamos decidir 

essas duas pastas”.
Além Coronel, Dina garantiu 

que novas trocas devem ocor-
rer nas próximas semanas, e o 
elenco definitivo de secretários 
pode ser definido até março. 
“Iniciando o período eleitoral, 
nós já estamos de olho em 
certas pessoas que possam 
vir a ocupar o lugar deles (dos 
atuais secretários). É, isso (no-
vas trocas), exatamente para o 
período eleitoral, eles precisam 
sair em março, então nós já es-
tamos antecipando os contatos 
para não acontecer o que já 
está acontecendo atualmente”, 
respondeu Dina.

Histórico – Lucila Gomes 
assumiu a Educação em julho 
de 2019 para cobrir a vaga 
de Rita Reis. No mesmo mês, 
Eurico Roma assumiu a secre-
taria de Trânsito e Segurança 
Pública para ocupar o lugar de 
Marcelo Monteiro. Educação 
e Trânsito terão, cada uma, a 
segunda troca confirmada em 
menos de sete meses.

O secretário Roma pediu demissão nesta semana; Dina tem quarta baixa em pouco mais de um mês

Fotos: Reprodução

Câmara dá aval 
e Aparecida 
cria 150 cargos 
comissionados

Leandro Oliveira
Aparecida

A Câmara de Apareci-
da aprovou e a Prefeitura 
pode criar até 150 cargos 
comissionados. O projeto 
do Executivo, que chegou ao 
Legislativo cinco dias antes 
de ser votado, foi aprovado 
por 7 a 2. A sessão, primei-
ra presidida por Francisco 
Egídio Monteiro, o Fram Pé 
Sujo (MDB), teve protesto de 
servidores de carreira.

A Prefeitura deve reestru-
turar administrativamente 
os cargos comissionados. 
No ano passado, o Minis-
tério Público determinou 
a exoneração de 130 co-
missionados, sendo que 
44 deles eram apenas da 
secretaria de Educação. 
Dessa vez, o Executivo pode 
abrir cinquenta vagas para 
a Educação e outras cem 
para a administração mu-
nicipal geral. “O projeto 
chegou em cima da hora, 
mas não tinha como não vo-
tar. É um projeto polêmico, 
de reestruturação de 150 
cargos, se não votássemos, 
não teriam diretores nem vi-
ce-diretores nas escolas. Por 
isso tivemos que votar com 
urgência”, informou Fram. 
“O valor é de R$ 644 mil o 
impacto financeiro. Acredi-
to que ela não vai nomear 
150 cargos, ela abriu, mas 
não deve nomear”, concluiu 
o presidente, que votou a 
favor da criação.

No plenário não houve 
tanta discussão em torno 
do projeto. Apenas Ana 
Alice Braga (Podemos) e 
Carlos Alexandre Rangel, o 
Xande (PSD) foram contra 
a abertura de vagas comis-
sionadas. “Eu acho que no 
momento não é a hora certa 
de votar esses cargos para 
a Prefeitura. A situação que 
nós estamos na cidade, com 
problemas financeiros, a 
saúde complicada, os bair-
ros abandonados. Analisei 
tudo isso e votei contra”, 
afirmou Xande.

Diferente de Xande e 
Ana Alice, os vereadores 
Marcelo Marcondes (PV), 
Zoinho (PL), Cida Castro 
(DEM), Dudu (PL), Wadê 
Pedroso (DEM) e Adilson 
Boi na Brasa (MDB) votaram 
a favor. “Eu entendo que o 
número de comissionados 
foi bem diminuído, no meu 
entendimento não são 150. 
Com relação ao projeto, eu 
não tiro o direito do Xande 
falar que foi algo meio na 
correria, mas dada a neces-
sidade, nós temos que votar 
pois segunda-feira (dia 3) 
começam as aulas. Por isso 
votei favorável ao projeto”, 
afirmou Adilson.

Aulas – Com a aprovação, 
a prefeita Dina Moraes 
(PDT) sancionou o projeto 
na última sexta-feira para 
realizar as nomeações de 
diretores e vice-diretores de 
escolas da rede municipal 
de ensino. O início do ano 
letivo, que dependia da 
aprovação da Casa, foi na 
segunda-feira.

Mesa diretora rejeita proposta para redução 
de salário de vereadores e prefeito em Cunha
Vice-prefeito e secretários municipais estavam incluídos em proposta, que ainda pode retornar

Leandro Oliveira
Cunha

O vereador de Cunha, Ro-
drigo do Neto (PL), tentou 
colocar em discussão uma 
proposta para redução de 
salários dos próprios vereado-
res, do prefeito, vice-prefeito 
e secretários municipais. O 
parlamentar apresentou um 
requerimento à mesa diretora, 
que barrou a proposta. O ve-
reador ainda pode apresentar 
o projeto antes das eleições 
municipais.

A intenção de Neto era re-
duzir os pagamentos em 50%. 
O parlamentar justificou a 
sugestão ao se basear na eco-
nomia que a medida poderia 
gerar aos cofres públicos e 
a liberação do recurso para 
outras finalidades. Segundo 
a Lei Orgânica do Município, 
um projeto semelhante pode 
ser apresentado direto para 
análise e votação no último 
ano de mandato e 45 dias 
antes das eleições municipais. 
Se aprovada, a decisão passa 
a valer para o mandado sub-
sequente.

“A Lei Orgânica não permite 
que façamos o projeto nos 
outros anos, apenas no último 
ano de mandato, o projeto só 
pode ser feito 45 dias antes da 
eleição. Eu fiz um requerimen-
to para que a mesa diretora 
criasse o projeto”, explicou o 
parlamentar, segundo-secre-
tário na Câmara.

Além dele, o presidente da 
Casa, Luiz Fernando da Sil-
va (MDB), o vice-presidente 
Haroldo Ronaldo Fernandes 
(PROS), e o primeiro-secretário 
Whendel Arantes Monteiro 
(PP) também votaram. Deles, 

Reajuste de subsídios gera polêmica em Cruzeiro
Câmara aprova reposição de mais de 4% aos agentes políticos; alteração entra em vigor neste mês

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Por unanimidade, a Câmara 
de Cruzeiro aprovou na última 
sessão o projeto de sua mesa 
diretora que estabelece uma 
reposição de 4,31% dos valo-
res dos salários dos servidores 
da Casa e dos subsídios dos 
vereadores, prefeito e vice-
-prefeito. Alvo de críticas pelas 
ruas e redes sociais, o Legisla-
tivo justificou que medida foi 
baseada na alteração anual do 
IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo), 
respeitando recomendação 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado).

Realizada na noite da últi-
ma segunda-feira, a primeira 
sessão legislativa de 2020 foi 
marcada pela decisão polê-
mica dos parlamentares que 
concederá o reajuste salarial 
aos funcionários da Câmara e 
agentes políticos do município 

a partir de fevereiro.  
Com a mudança, os sub-

sídios dos nove vereadores 
saltarão de R$ 5,931 mil para 
R$ 6.131 e do presidente da 
Câmara, Mario Notharangeli 
(SD), de R$ 7.909 mil para 
R$ 8,249 mil. Já o do prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PL) 
subirá de R$ 13.846 para R$ 
14.442 e de seu vice, Davi 
Mota, o Doutor Davi (PV), 
passará de R$ 5,602 para R$ 
5,843. 

Em resposta às críticas 
populares, Notharangeli expli-
cou a necessidade do ato. “Isto 
não foi um aumento, mas sim 
uma reposição nos subsídios. 
Este ação é totalmente legal, 
respeitando as exigências do 
TCE para que seu índice seja 
equivalente ao valor do IPCA 
de 2019. As finanças da Casa 
estão totalmente preparadas 
para lidar com este impacto 
orçamentário, pois o valor do 
repasse que receberemos da 
Prefeitura também mudará na 

mesma proporção do IPCA”. 
Durante entrevista ao pro-

grama “Atos no Rádio”, na 
última terça-feira, o vereador, 
que é integrante da mesa di-
retora, Sando Felipe de Souza 
(SD), defendeu a aprovação 
do projeto. “Não reajustamos 
salário nenhum, muito pelo 
contrário. Isso acontece nas 
câmaras do país inteiro, que 
todo mês de fevereiro fazem 
essa modificação dos subsí-
dios dos agentes públicos. Em 
Cruzeiro, há muitos anos não 
há aumento, mas sim reposi-
ções de acordo com o IPCA. 
Nós não gastamos dinheiro à 
toa, inclusive o atual presiden-
te devolveu quase R$ 1 milhão 
do duodécimo ao prefeito em 
dezembro”.  

Efeito – Poucas horas após 
a aprovação do projeto, di-
versos moradores utilizaram 
as redes sociais para pro-
testarem contra a medida. 
Alguns afirmaram que o 
posicionamento da Câmara 

de Cruzeiro foi na contramão 
de outras do estado, como a 
de Cachoeira Paulista, que 
no fim de janeiro aprovou 

uma redução de 69% dos 
subsídios para a próxima 
legislatura, despencando de 
R$ 4,2 mil para R$ 1,3 mil.

Sandro Felipe, que explicou adequação no subsídio ao IPCA de 2019

apenas Haroldo foi contra. 
Para ter o requerimento apro-
vado, era necessária aprova-
ção unânime da mesa diretora.

A redução dos salários seria 
de 50% sobre os vencimentos 
atuais. Neto explicou que o 
corte poderia representar 
economia ao município e 
maior poder de investimento 
em outros setores. “Para se 
ter uma noção, nosso prefeito 
recebe hoje R$ 17 mil por mês. 
A gente sabe que tem uma de-
manda grande no município, 
trabalha-se bastante, mas é um 
salário muito alto”, explicou.

Segundo Neto, a proposta de 
redução de salários tinha aval 
do departamento jurídico da 
Câmara. O vereador Haroldo 
Ronaldo Fernandes foi procu-
rado, mas não foi localizado 
para responder sobre seu 
posicionamento.

Aprovado – Os parlamen-
tares de Cachoeira Paulista 
aprovaram a redução dos seus 
salários de R$ 4,4 mil para 
R$1,3 mil, em votação no úl-
timo dia 28. A mudança passa 
a valer a partir de 2021. Dos 
13 vereadores da cidade, sete 
votaram a favor e cinco contra.

Foto: Reprodução
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Aulas têm início sem novos uniformes 
e materiais para alunos em Aparecida
Prefeita confirma entrega de sobra de kits de 2019 para alunos da rede municipal

Leandro Oliveira
Aparecida

O ano letivo da rede muni-
cipal de ensino de Aparecida 
começou na última segun-
da-feira. mas para quem es-
perava que a estrutura para 
receber os alunos estivesse 
pronta, uma surpresa. Os 

alunos começaram as aulas 
sem as entregas de unifor-
mes e materiais escolares.

De olho na estrutura da 
rede pública, na semana 
passada, a prefeita Dina 
Moraes (PDT) sancionou 
o projeto de lei que regu-
lamenta cargos e funções 
de confiança da Prefeitura 
e, com isso, pôde nomear 

diretores e vice-diretores 
das escolas municipais.

Mas um imbróglio impe-
diu a entrega dos produtos: 
não houve conclusão dos 
processos licitatórios para 
compra de uniformes es-
colares e materiais para os 
alunos da rede municipal. 
A prefeita confirmou que, 
com as exonerações deter-

minadas pelo Ministério 
Público no ano passado, o 
setor de licitações da Prefei-
tura ficou desfalcado. “Isso 
está gerando um atraso 
para fazer a aquisição dos 
materiais e dos serviços 
necessários”, salientou.

Sem a abertura dos cer-
tames, Dina informou que 
estão sendo distribuídos, 

inicialmente, uma sobra de 
uniformes escolares adqui-
ridos no ano passado, além 
de kits com materiais como 
caderno, lápis e canetas, 
que não foram totalmente 
entregues em 2019.

“Ainda temos no estoque 
um número de uniformes do 
ano passado. Temos ainda 
kits no almoxarifado, então 

estamos organizando essa 
parte para começar o ano 
tranquilamente”, afirmou a 
prefeita, que espera poder 
dar andamento com as lici-
tações na próxima semana.

Questionada sobre um 
prazo para entrega dos 
uniformes e dos materiais, 
a prefeita afirmou que serão 
entregues os itens que estão 
em estoque, e até julho será 
concluída a aquisição de 
novos kits. “Vamos inicial-
mente distribuir os que têm, 
acredito que é um número 
grande de uniformes que 
existem. Vamos repor o es-
toque para atender a todos. 
Acredito que até o meio do 
ano tem que estar tudo re-
gularizado”, concluiu Dina.

Bebidas e comidas têm preços padronizados; comerciantes 
devem pagar taxa por permissão para vendas na cidade

Com investimento de R$ 850 mil, 
Aparecida anuncia substituição de 
pelo menos 630 lâmpadas por LED

Bruna Castro
Aparecida

Após a chamada pública 
realizada pela EDP, a cidade 
de Aparecida fará a troca de 
mais de 630 lâmpadas por 
equipamentos de LED, num 
investimento de R$850 mil. O 
projeto faz parte do Programa 
Eficiência Energética da empre-
sa, e é regimentado pela Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica).

A mudança contemplará 
os bairros Sonho Meu 3, São 
Sebastião, Parque Residencial 
Itaguaçu e São Geraldo, totali-
zando cinquenta vias públicas. 
Segundo informações da em-
presa, a escolha para a os locais 
de recebimento da nova ilumi-
nação foi estratégica, levando 
em consideração a redução do 
consumo de energia elétrica.

O gestor executivo da EDP, 
Giuliano Vieira, destacou a 
importância da mudança no 
município e nos próximos 
que ainda receberão o projeto. 
“Trazer mais eficiência para a 
iluminação pública municipal 
é sinônimo de mais qualidade 
e segurança para a população. 
Além disso, com a economia 
gerada por meio das lâmpadas 
LED será possível redirecionar 
os recursos em prol da própria 
cidade”. O início das obras 
está previsto para abril, com 
expectativa de conclusão de 
seis meses.

Também receberão as lâm-
padas de tecnologia LED na 
RMVale (Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba) as cidades 
de Cruzeiro, Jacareí, Montei-
ro Lobato e Santa Branca. A 
ação pretende gerar economia 
equivalente a 267 MWh (me-
gawatts/hora) por ano, além de 
reduzir custos de manutenção 
dos equipamentos utilizados. 

Inscrições abertas – A EDP 
está com inscrições abertas 
para novas chamadas públi-
cas até o próximo dia 21. Ao 
todo, serão investidos R$ 10,8 
milhões em projetos desen-
volvidos por pessoas físicas e 
jurídicas que sejam focadas 
na diminuição do consumo de 
energia. Os interessados podem 
se inscrever pelo portal da EDP, 
edpsp.gestaocpp.com.br.

Troca de lâmpadas por sistema de LED; Aparecida firma convênio com EDP por substituição nas ruas

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Lorena registra queda de 40% em índices de violência

Guardas civis, que ajudaram a reduzir os índices de criminalidade em Lorena; parceria com PM estruturada

Investigado por morte de PM, homem 
é preso com pistola em Caraguatatuba

Da Redação
Caraguatatuba

Suspeito de participação no 
assassinato de um sargento 
da Polícia Militar em Uba-
tuba, um homem foi preso 
com uma pistola israelense 
na última terça-feira em uma 
boate de Caraguatatuba.   

Segundo o boletim de ocor-
rência, frequentadores do 
estabelecimento comercial, 
que fica no bairro Barranco 
Alto, acionaram a PM após 
perceberem que um cliente 

estava armado em uma das 
mesas. 

Ao chegarem à boate, os 
policiais abordaram o sus-
peito, encontrando em sua 
cintura uma pistola nove mi-
límetros, fabricada em Israel. 

Durante a checagem dos 
documentos do denunciado, 
que possui diversas passa-
gens criminais, os PM's des-
cobriram que ele é suspeito 
pela Polícia Civil de ter parti-
cipado da morte do sargento 
da PM, Fábio França, que 
tinha 36 anos, ocorrida em 
13 de janeiro em Ubatuba.

Na ocasião, a vítima foi 
assassinada por dois motoci-
clistas na porta de sua casa, 
no bairro Marafunda.

O caso segue sendo inves-
tigado pela Polícia Civil e a 
principal linha de investiga-
ção é que ele foi motivado 
por vingança, já que França 
atuava há 13 anos no com-
bate ao crime em Caragua-
tatuba.

O homem foi encaminhado 
ao Distrito Policial de Cara-
guatatuba, permanecendo 
preso por posse ilegal de 
arma de fogo.

Para aumentar segurança nas ruas, Lorena 
tenta reforçar COI com câmeras privadas
Projeto incentiva o compartilhamento de imagens de material privado com a rede de vigilância municipal

Bruna Castro
Lorena

Após ser aprovada na 
Câmara, a lei que sugere o 
compartilhamento de ima-
gens de monitoramento, o 
Projeto Câmera Cidadã, será 
colocada em prática a partir 
de fevereiro. A secretaria de 
Segurança Pública de Lore-
na pretende unir moradores 
ao sistema de vigilância da 
cidade.

A proposta, de 2019, é 
de autoria do vereador An-
derson Aparecido Pinto, o 
Careca da Locadora (PV), e 
foi sancionada pelo prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido). A intenção é ampliar 
a área de segurança no mu-
nicípio usando imagens das 

câmeras de residências, co-
mércios e indústrias unidas 
ao material do COI (Centro 
de Operações Integradas).

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública, 
major Carlos Adriany Les-
cura, a intenção é utilizar 
as imagens captadas como 
um auxílio nas atividades 
de monitoramento do COI, 
que compreendem cerca de 
25 câmeras e quatro portais 
em pontos estratégicos para 
o sistema como a avenida 
Peixoto de Castro (principal 
acesso à cidade). “A nossa 
ideia é usar essas imagens 
quando solicitado para a 
Polícia Civil e para ajudar 
nas investigações. Elas não 
serão divulgadas para a im-
prensa e nãos serão utiliza-
das de outra forma que não 

Da Redação 
Lorena 

Segundo os dados da se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo, 
Lorena reduziu os números 
de violência no ano passado, 
em comparação com 2018. A 
baixa nos principais índices 
criminais foi comemorada 
no município, após inves-
timento na estrutura da 
Guarda Civil Municipal e 
equipamentos de segurança 
pública.

Dados divulgados pelo 
Estado revelaram que a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou uma queda 
de 13% nos casos de assas-
sinatos no ano passado, em 
comparação a 2018.

O resultado ficou abaixo 
do índice lorenense, que 
registrou 40% de redução. 
No ano passado foram 16 
casos de homicídios dolo-
sos (quando há intenção de 
matar), com 17 vítimas. Já 
em 2018, a cidade registrou 
28 casos. 

Os números de furtos em 
2019 foram 744 contra 
701, e os roubos caíram de 
312 para 218. Finalizando o 
salto positivo do município 
está a diminuição de furtos 
e roubos de veículos, com 63 
contra 45 em 2019.

Os dados foram apontados 
como resultado de política 
de investimento no setor, 
com estruturação e arma-
mento da Guarda Civil para 
apoio às policiais Militar e 
Civil e o planejamento para 
implantação de câmeras de 
videomonitotamento.

Cidade comemora dados positivos após ano de investimento em estrutura municipal para apoiar policiamento

seja para elucidar crimes” 
enfatizou.

Preocupado com possíveis 
tumultos para o cadastro 
dos equipamentos na secre-
taria, Lescura explicou que, 
a princípio, pretende visitar 
os bairros que possuam 
associações de moradores 
para discutir sobre o cadas-
tro dos equipamentos de 
vigilância e o compartilha-
mento das gravações.

As câmeras cadastradas 
não serão monitoradas pe-
los agentes de segurança, 
sendo solicitadas apenas 
quando necessário. O se-
cretário destacou a impor-
tância da posição dos apa-
relhos estarem direcionados 
à rua e tenham qualidade 
satisfatória para o reconhe-
cimento de suspeitos. Câmeras privadas, que podem reforçar sistema de monitoramento da secretaria de Segurança de Lorena

Polícia Militar flagra casal de traficantes 
de cocaína nas ruas de Cachoeira Paulista

Da Redação
Cachoeira Paulista

Um casal foi preso pela 
Polícia Militar na última ter-
ça-feira após ser flagrado com 
quase mil cápsulas de cocaína, 

em Cachoeira Paulista. 
De acordo com a PM, uma 

denúncia anônima revelou 
que criminosos estavam em-
balando entorpecentes em 
uma casa no bairro Alto da 
Igreja. 

Ao invadir o imóvel, os 

policiais se depararam com 
uma mulher de 31 anos e um 
homem de 29 anos em posse 
de 992 porções de cocaína.

Encaminhada à Delegacia 
de Cachoeira Paulista, a dupla 
permanece à disposição da 
Justiça.

Cães farejam quase 13 quilos de drogas em Lorena
Da Redação
Lorena

Durante uma operação 
de combate ao tráfico de 
drogas em Lorena, a Polícia 
Militar prendeu dois crimi-

nosos e apreendeu cerca de 
13 quilos de entorpecentes, 
na noite da última segunda-
-feira, no bairro Cecap. 

Contando com o apoio do 
Canil do 3° Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polí-
cia), os policiais militares 

cercaram o prédio de um 
conjunto habitacional e 
invadiram um apartamento 
denunciado.  No imóvel, os 
cães farejadores encon-
traram mais de 12 quilos 
de maconha, 298 gramas 
de cocaína e cerca de 10 
gramas de crack. Além das 
drogas, também foram apre-
endidas uma balança de 
precisão e uma quantia de 
R$ 1.391. 

Os dois jovens presos na 
operação foram encaminha-
dos à Delegacia de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Fotos: Bruna Castro

Fotos: Reprodução PML
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Águas Piquete alerta sobre os prejuízos que o “furto de água” traz ao consumidor
Da Redação
Piquete

Ligações clandestinas de água 
podem afetar abastecimento

 A crise hídrica há muito 
tempo vem sendo discutida 
em todo país, e neste senti-
do às ligações clandestinas, 
também conhecidas como 
“gato”, são consideradas uma 
grande fonte de desperdício 
de água.

Esse tipo de fraude pode 
acontecer de diversas formas 
como violação do lacre de 
água cortada, perfuração da 
cúpula do hidrômetro, alte-
rações no cavalete, ligações 
irregulares. Essa ação oca-
siona desabastecimentos e 
até a contaminação da água, 
além de gerar o desperdício, 
uma vez que, o que a pessoa 
frauda acaba consumindo 
mais, pois não utiliza o re-
curso sem consciência.

Segundo a gerente ope-
racional da Águas Piquete, 
Indiara Jogas, o “furto de 
água” causa diversos pre-
juízos à população, uma 
vez que pode comprometer 
o abastecimento de água, 
ocasionar perda de pressão 
na rede, gerar vazamentos e 
até infiltrações que podem 

comprometer a estrutura 
do imóvel.

O desvio de água tratada é 
crime e pode ser enquadra-
do no artigo 155 do Código 
Penal, sob pena de um a 
quatro anos de reclusão.

“Ao identificar a ligação 
clandestina de água o usu-
ário é punido com multa e 
recebe uma notificação para 
a efetuar a devida regula-
rização. O furto de água é 

uma prática criminosa, mas 
infelizmente muitas pessoas 
ignoram a lei e cometem 
irregularidades no consumo, 
chegando, inclusive, a danifi-
car as tubulações”, comentou 
a gerente.

A Águas Piquete realiza 

diariamente vistorias e fis-
calizações para combater as 
ligações clandestinas, porém 
é muito importe a colabora-
ção da população, que pode 
denunciar os casos suspeitos 
pela Central de Atendimento 
ao cliente 0800-2020-120.

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 PROCESSO 30/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a abertura do edital na modalidade0 Concorrência 
Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia para revitalização da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Vila Zélia, com 
fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do dia 09 
de Março 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 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 14/2020 do PROC nº 17/2020-SUP - 8415/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção e recondicionamento do equipamento de
som da Secretaria de Cultura e Turismo, que serão prestados nas condições estabelecidas
neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
CONTRATADA: MARIA INES DE OLIVEIRA MEI CNPJ Nº: 18.637.268/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2020.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 180/19 – TP nº 09/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 16.793.191/0001-26
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de
13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por cento) ao valor global do Contrato nº
180/19, decorrente do Processo Licitatório nº 397/19, TP nº 09/19, firmado em 30 de outubro
de 2019.
Cláusula Segunda: Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 1.3 do 
contrato original, ficam acrescidos 13,33% (treze inteiros e trinta e três centésimos por 
cento), equivalente a R$ 53.065,93 (cinquenta e três mil sessenta e cinco reais noventa e 
três centavos) ao valor global do contrato, destinados a reprogramação de meta.
Cláusula Terceira: A cláusula 5.1 do contrato nº 180/19 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“5.1- O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 451.213,89 
(quatrocentos cinquenta e um mil duzentos e treze reais oitenta e nove centavos) daqui 
por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.”
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sexta: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 04/2020– PROC. Nº 662/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a aquisição de material permanente 
para a Central de abastecimento farmacêutico e para as Farmácias da Atenção Básica 
através de recurso do Eixo Estrutura do Programa QUALIFAR - SUS, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP 
CNPJ Nº: 21.278.096/0001-24
Vencedora dos itens: 01,02,20,21
Valor Total:R$ 14.060,86 (catorze mil sessenta reais oitenta e seis centavos)
EMPRESA: PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI CNPJ Nº: 23.936.600/0002-42
Vencedora dos itens: 03
Valor Total:R$ 5.030,00(cinco mil e trinta reais)
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.440.213/0001-22
Vencedora dos itens: 04,07,08
Valor Total: R$ 2.715,00(dois mil setecentos e quinze reais)
EMPRESA: FILIPE MOISES GARCIA ME CNPJ Nº: 17.034.870/0001-84
Vencedora dos itens: 05,06,12,13,14,15,22,23,24
Valor Total: R$ 29.017,26(vinte e nove mil dezessete reais vinte e seis centavos)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 09,10,11
Valor Total: R$ 5.462,00(cinco mil quatrocentos sessenta e dois reais)
EMPRESA: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP CNPJ Nº: 16.502.748/0001-22
Vencedora dos itens: 16,17
Valor Total: R$ 13.213,50(treze mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: M.M. SÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ Nº: 00.831.787/0001-33
Vencedora dos itens: 18,19
Valor Total: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2019 PROC. Nº 668/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de reforma e
manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais em próprios municipais, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 02.748.570/0001-90
VENCEDORA DO ITEM: 02
VALOR TOTAL: R$ 5.803.233,85(cinco milhões oitocentos e três mil duzentos trinta e três
reais oitenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 31/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2019 PROC. Nº 669/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de pintura para consertos e manutenção dos próprios 
públicos do Município, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENEK CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ Nº: 07.860.040/0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 17,18,84,85,94,95
VALOR TOTAL: R$ 26.030,00 (vinte e seis mil e trinta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 31/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2019 PROC. Nº 722/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços especializados de Leiloeiro Oficial, para preparação, 
organização e condução de Leilões Públicos de bens móveis, inservíveis e automóveis 
recolhidos do município de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GEORGE HENRIQUE RIBEIRO BENOZZATI CPF Nº: 657.567.548-49
VALOR: Não haverá taxa de comissão a ser paga pelo Contratante pelos serviços prestados
pelo leiloeiro contratado sobre quaisquer bens arrematados, nos termos do edital do leilão.
Sem prejuízo do valor acima, o Contratado receberá do comprador arrematante 5% (cinco
por cento) sobre quaisquer bens arrematados.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 04/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2019 - PROC. Nº 552/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de alvenaria para conserto e manutenção dos próprios 
públicos, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: REIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME 
CNPJ Nº: 26.682.010/0001-73
VENCEDORA DOS TENS: 63,64,65,66,67,68,71,72,79,80,81,82,85,86,87,107,108,109, 
110, 121,122,213,214,231,232,233,234,237,238,241,242,245,246,261,262,263,264,265,
266,267, 268,269,270,271,272,273,274,281,282,321,322
VALOR TOTAL:R$ 159.924,30 (cento cinquenta e nove mil novecentos vinte e quatro reais e
trinta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 25/2020SUP; 547/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto aquisição de nobreaks para 
o servidor e para o switche da Prefeitura de Lorena.
CONTRATADA: M.M. BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO PA
CNPJ Nº: 07.734.202/0001-06

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 25/2020SUP; 582/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de fornecimento e entrega de lanche aos 636 
participantes do quadro de Magistério da Secretaria Municipal de Educação, que estarão 
envolvidos no primeiro dia de planejamento da Educação para o ano de 2020.
CONTRATADA: SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 01/2020– PROC. Nº 726/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a aquisição de material elétrico 
para manutenção dos próprios públicos do município, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos 
objetos as empresas:
EMPRESA: LEDLUZ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ Nº: 12.072.665/0001-90
Vencedora dos itens: 01,02,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30, 31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,63,64,65,66,111,112,117,118,119,120,143,145
,146,149,150,179, 180,183,184,187,188,189,190,201,202,209,210,211,212,213,214,21, 
216,223,224,227,228,264, 265,268,269,304,305,306,307,330,331,332,333,338,339,354
,355,356,357,358,359,364,365
Valor Total:R$ 81.585,55(oitenta e um mil quinhentos oitenta e cinco reais cinquenta e 
cinco centavos)
EMPRESA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
Vencedora dos itens: 03,04,07,08,53,54
Valor Total:R$ 4.981,20 (quatro mil novecentos oitenta e um reais e vinte centavos)
EMPRESA: ELETROGUARÁ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ Nº: 09.421.080/0001-23
Vencedora dos itens: 05,06,55,56,57,58,59,60,61,62,93,94,181,182,233,234,257,258, 
263,276, 277,278,279,368,369
Valor Total: R$ 46.828,10 (quarenta e seis mil oitocentos vinte e oito reais e dez centavos)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 45,46,49,50,51,52,71,72,77,78,81,82,85,86,95,96,99,100,113,114,
115,116, 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,175,176,197,198,199,200,
221,222,225,226,231,232, 237,238,239,240,247,248,249,250,251,252,272,273,274,275,  
282,283,286,287,292,293,298,299,308,309, 312,313,316,317,324,325,326,327,336,337,
340,341,342,343,346,347,348,349
Valor Total: R4 83.042,96 (oitenta e três mil quarenta e dois reais noventa e seis centavos)
EMPRESA: V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME CNPJ Nº: 27.675.543/0001-65
Vencedora dos itens: 47,48,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,147,148,203,204
,229, 230,270,271,318,319, 352, 353
Valor Total: R$ 8.128,75 (oito mil cento vinte e oito reais setenta e cinco centavos)
EMPRESA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ Nº: 00.226.324/0001-42
Vencedora dos itens: 37,38,39,40,67,68,69,70,97,98,101,102,103,104,105,106,129,130,
131,132,144,163, 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,177,178,185,186,191,
192,193,194,195,196,205,206,207, 208,217,218,235,236,241,242,243,244,245,246,253,
254,255,256,259,260,261,262,288,289,290,291,294, 295,296,297,300,301,302,303,310,
311,314,315,320,321,322,323,328,329,334,335,350,351,360,361,362, 363
Valor Total: R$ 60.595,12 (sessenta mil quinhentos noventa e cinco reais e doze centavos)
EMPRESA: MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 13.953.661/0001-83
Vencedora dos itens: 73,74,75,76,79,80,83,84,87,88,89,90,91,92,107,108,109,110,121, 
122,123,124,125, 126,127,128,219,220,266,267
Valor Total: R$ 21.950,60 (vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos)
EMPRESA: SALUTI & CIA LTDA EPP CNPJ Nº:07.620.532/0001-70
Vencedora dos itens: 280,281,284,285,344,345,366,367
Valor Total: R$ 34.113,00 (trinta e quatro mil cento e treze reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 01/2020– PROC. Nº 725/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em execução de serviços para contenção de talude de ponte sobre o 
Córrego do Taboão, localizada no Bairro Poço Fundo definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos 
objeto a empresa:
EMPRESA: ENGEPLY ENGENHARIA, SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 16.793.191/0001-26
Valor Total:R$ 70.318,74 (setenta mil trezentos e dezoito reais setenta e quatro centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 05 – Contrato nº 131/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: VITOR ALBERTO DINIZ CPF: 788.144.058-91
OBJETO: Cláusula primeira: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 131/15, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Lorena, nº
20 – Santo Antônio – Lorena/SP, onde se encontra instalado o CRAS II, firmado em 05 de
fevereiro de 2015, nos termos previstos em sua cláusula segunda, Parágrafo Primeiro.
Cláusula segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2020.
Cláusula Terceira: Fica reajustado o valor do aluguel, abaixo do índice contratual, IGP-M, por
acordo entre as partes, no percentual de 4& (quatro por cento), perfazendo o montante de R$
1.584,00 (um mil quinhentos oitenta e quatro reais) ao valor anual do contrato, observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do último Termo 
Aditivo.
Cláusula Quarta: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 41.184,00 (quarenta e um
mil cento oitenta e quatro reais), sendo certo que este valor será pago em 12 parcelas 
iguais e consecutivas no valor de R$ 3.432,00 (três mil quatrocentos trinta e dois reais);
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Processo nº 212/2020GPRO – Convênio nº 01/2017
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA - ADEFIL
CNPJ: 60.130.036/0001-11
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica alterado o Plano de Trabalho da Instituição, quepassa 
a fazer parte integrante a este Termo Aditivo, mantendo-se o objetivo dedesenvolver ações 
de reabilitação às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
Cláusula Segunda – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze)
meses a partir de 30/01/2020, conforme estabelecido na cláusula sexta do convênio
original nº 01/2017 e no artigo 57 da Lei nº 8666/93;
Cláusula Terceira – O valor global de repasse a CONVENIADA permanecerá o mesmo
Termo Aditivo anterior, perfazendo o montante de R$ 423.052,48 (quatrocentos vinte e
três mil cinquenta e dois reais quarenta e oito centavos)
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do convênio original.
Cláusula Sexta – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 25/2020SUP; 582/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de fornecimento e entrega de lanche aos 636 
participantes do quadro de Magistério da Secretaria Municipal de Educação, que estarão 
envolvidos no primeiro dia de planejamento da Educação para o ano de 2020.
CONTRATADA: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 05.868.574/0017-67

Secretária Municipal de Saúde de Lorena
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e de conformidade com 
a lei nº. 141 de 13/01/2012,faz saber, que a Secretaria Municipal de Saúde de Lorena 
realizará Audiência Pública para prestação de contas dos serviços prestados na saúde n0 
3º. quadrimestre de 2019, no seguinte local,data e horário:
Local -Plenário da Câmara Municipal
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº. 02 - Centro -Lorena/SP

Data - 07 de fevereiro de 2020
Horário - 09 horas

Assim,todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta Audiência 
Pública.                                     
Lorena, (SP), 05 de fevereiro de 2020.

                                      Imaculada Conceição Magalhães
                                        Secretária Municipal de Saúde
                                                    SUS/Lorena
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Árvore que caiu durante tempestade em Pinda, na noite da última segunda-feira

Foto: Bruna Silva

Entre os danos causados pelas tempestades, casas ficam danificadas e Defesa Civil 
faz retirada de famílias; Assistência Social acompanha casos de moradores afetados

Chuvas intensas causam estragos 
em Pinda e cidades do Litoral Norte

Bruna Silva
Região

As chuvas dos últimos dias 
têm causado estragos em 
diferentes pontos da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba). No último 
sábado, Pindamonhangaba 
registrou quedas de árvores, 
além de danos em moradias. 
Cidades litorâneas como Ca-
raguatatuba, São Sebastião 
e Ilhabela também foram 
afetadas.

De acordo com a Defesa 
Civil de Pindamonhangaba, a 
intensa chuva, acompanhada 
de ventos fortes, que caiu na 

cidade na tarde de sábado, 
afetou diretamente os bairros 
Maricá, Lessa, Boa Vista, além 
do Centro, especificamente 
a rua Miguel Ângelo. Houve 
também a queda de uma ár-
vore no cemitério municipal.

Ainda no dia da tempestade, 
os agentes atenderam um 
chamado de destelhamento 
no Castolira. Duas famílias 
foram atingidas, mas não 
houve vítimas. O local segue 
em isolamento para a elabora-
ção do laudo, já os moradores 
foram transferidos para outra 
residência e recebem acom-
panhamento da secretaria de 
Assistência Social. 

Outras localidades que 

sofreram com quedas de ar-
vores estão recebendo ações 
de corte de galhos e troncos 
para a desobstrução de vias 
públicas e o recolhimento da 
vegetação, feito pela secreta-
ria de Meio Ambiente.

“As ações da Defesa Civil ini-
ciam através do recebimento 
de chamados pelo CCO (Cen-
tro de Controle Operacional) 
da secretaria de Segurança 
Pública do município, através 
do 199, atendido 24 horas 
pela Guarda Municipal, que 
registra todos os chamados 
de ocorrências e nos aciona”, 
explicou o diretor da Defesa 
Civil, Josué Bondioli.

Os monitoramentos em 

Pindamonhangaba ocorrem 
regularmente em áreas de 
risco. O diretor revelou que 
nesse caso foi uma chuva com 
ventos em pontos isolados. 
“Não há a necessidade de 
monitoramento, com exceção 
às famílias afetadas pelo des-
telhamento”, enfatizou.

A manutenção e conserva-
ção de árvores são atribui-
ções da secretaria de Meio 
Ambiente. Eventualmente a 
Defesa Civil é acionada para 
colaborar na vistoria em con-
junto com as equipes, além de 
responder aos atendimentos 
de emergência na cidade.

Litoral – São Sebastião, 
Caraguatatuba e Ilhabela 

também foram afetadas pelas 
fortes tempestades. Na segun-
da-feira, São Sebastião entrou 
em estado de alerta porque 
as chuvas ultrapassaram os 
100 milímetros. A Defesa 
Civil afirmou que é necessário 
redobrar a atenção nas áreas 
de encosta e se atentar aos 
sinais de movimentação de 
massa, como trincas em solo 
e residências. Cerca de dez 
pessoas estão desabrigadas 
na cidade.

A Defesa Civil de Ubatuba 
retirou uma família e auxiliou 
outras duas que tiveram casas 
alagadas. Os moradores aten-
didos nos bairros Maranduba 
e Araribá foram encaminha-

dos para casa de parentes. 
A Prefeitura destacou que a 
região sul da cidade foi a mais 
atingida.

Já em Caraguatatuba houve 
pontos de alagamento e o Cor-
po de Bombeiros foi acionado 
para realizar atendimento 
após a queda de um barranco. 
Não houve vítimas, e o caso 
segue com o acompanhamen-
to necessário. O acumulado de 
chuvas das últimas 72 horas 
em alguns pontos foi de 270 
milímetros de chuva (volume 
registrado boa parte em seis 
horas na noite de ontem). O 
previsto para o mês é de 287 
milímetros.

A Defesa Civil monitora a 
região do bairro Tabatinga, 
que registrou os maiores 
acumulados de chuva. Entre 
as problemas está a situação 
do rio Tabatinga, que fica 
na divisa de Caraguatatuba 
com Ubatuba. O rio ainda 
está cheio, o que dificulta o 
escoamento das águas.

Em Ilhabela foram regis-
tradas, ao menos, sete ocor-
rências de alagamentos e 
quedas de arvores. Não há 
desabrigados, até o momento. 
Em todas as cidades, em casos 
de emergência, a Defesa Civil 
deve ser acionada.

Atenção – O Cemaden (Cen-
tro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres 
Naturais) fez um alerta para o 
aumento de risco de desastres 
naturais que possam ser pro-
vocados pelas chuvas no Lito-
ral. Caraguatatuba e Ubatuba 
são, de acordo com o órgão, 
pontos mais arriscados, com 
alerta emitido de nível máxi-
mo. A Defesa Civil das cidades 
foram comunicadas.

O Centro de Monitoramento 
frisou que as famílias devem 
estar atentas às mudanças 
no solo em áreas com risco 
de deslizamento, e que não 
devem utilizar estradas. Os 
moradores devem acionar a 
Defesa Civil em caso de indí-
cio de deslizamentos.

Funcionários da Prefeitura de Caraguá trabalham na retirada de lama após fortes chuvas

Fortes chuvas interditam estrada 
que liga Cruzeiro a Lavrinhas
Chuva chegou a 127 mm/h; Coordenadoria Estadual reforça cuidados na região

Da Redação 
Região 

As fortes chuvas do início 
desta semana ocasionaram 
uma série de estragos em Cru-
zeiro. Entre eles, a interdição 
da rodovia Deputado Nesralla 
Rubez, que liga a cidade até 
Lavrinhas. O local foi tomado 
por lama e árvores caíram na 
segunda e quarta-feira, chegan-
do a ser interditada duas vezes.

Segundo a Prefeitura de Cru-
zeiro, as regiões mais afetadas 
foram o Parque Primavera, Vila 
Maria e avenida Governador 
Jânio Quadros, na Vila Bionde. 
Imediações receberam ações 
da Defesa Civil Municipal, 
junto da secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, com o apoio 
do Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Cruzeiro). 
Quatro famílias precisaram 
sair de suas residências por 
questão de segurança. Outras 
vinte foram atingidas pela 
tempestade.

A rodovia Deputado Nesralla 
Rubez teve o transito interrom-
pido durante toda terça-feira, 
foi liberada no fim da tarde, 
mas voltou a ser barrada no 
início da noite de quarta-feira.

A secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social levan-
tou mantimentos, produtos de 
limpeza e higiene para repas-

Retirada de lama na estrada que liga Cruzeiro a Lavrinhas, afetadas pelas chuvas de segunda e quarta-feira

sar aos afetados pelas chuvas. 
Entre os materiais, a Prefeitura 
busca arrecadação de móveis, 
colchões e mantimentos. O 
material pode ser doado na 
sede da secretaria, à avenida 
Jorge Tibiriçá (Rua 3), nº 858, 
no Centro, das 8h às 17h.

Em Lavrinhas, os agentes do 
governo municipal chegaram 
por volta 22h para obstruir a 
via e fazerem os primeiros so-

corros às famílias que moram 
na região. No Jardim Mavisou 
uma casa foi invadida pela 
água, que ficou na altura da 
cintura (cerca de 1,5m). Os 
moradores perderam diversos 
móveis e mantimentos.

Segundo a Defesa Civil, 
choveu cerca de 127 mm/h, 
decorrente de uma tromba 
d’agua. Outro bairro atingido 
pelas águas foi a Capela do 

Jacu, onde quatro casas foram 
afetadas diretamente. A Cepdec 
(Coordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil) emitiu 
um alerta informando que até  
sexta-feira haverá condição 
para pancadas de chuva por 
todo o estado de São Paulo, 
com a presença de intensa 
atividade elétrica e rajadas de 
vento forte, além de queda de 
granizo em pontos isolados.

Potim faz nebulização 
dentro de casas após 
620 casos de dengue
Cidade amplia combate mesmo com 
baixa quantidade de inseticida enviado

Bruna Silva
Potim

Antes mesmo da frequência 
da chuva aumentar, Potim 
já registrava diversos casos 
de dengue. Para controlar a 
doença, a Prefeitura passou 
a realizar, desde a última se-
gunda-feira, dentro de casas 
da cidade, a nebulização. O 
procedimento tem o objetivo 
de impedir que os mosquitos 
proliferem.

Dados do início de janeiro 
apontavam que 620 casos já 
eram identificados pela secre-
taria de Saúde do município. 
De acordo com a responsável 
pela pasta, Maria Rodineia 
Rodrigues Paixão, a Sucen 
(Superintendência no Con-
trole de Endemias) do Estado 
enviou apenas 18 litros do 
inseticida Malathion para 
intensificar as ações contra 
o mosquito da dengue.

Devido à baixa quantidade 
de inseticida enviada pelo 
Estado, será realizado o blo-
queio químico dando priori-
dade aos bairros que estão 
passando a ter nível elevado 
de transmissão. Essa atividade 
de bloqueio será mantida até 
que o Ministério Saúde (res-
ponsável pela distribuição aos 
estados) normalize o envio do 
produto químico. Em casos de 
epidemia, a barreira química 
é eficaz para a eliminação do 
vetor adulto infectado, que é 
responsável por desencadear 
a transmissão.

A ação de impedimento à 
dengue se espalhe está focada 
no bairro Morada dos Marques, 
pois esse local ainda não foi 
afetado pela epidemia. A área 
receberá o inseticida até que 
acabe o produto. “Havendo o 
abastecimento por parte dos 
órgãos competentes daremos 
continuidade aos bairros Jar-
dim Alvorada, Jardim Cidade 
Nova, Vista Alegre, Chácara 
Tropical, João Nogueira, Vila 
São Pedro, Frei Galvão, Vila 
Olivia e Centro”, afirmou a 
secretária de Saúde.

Outro modo de controlar e 
mensurar o nível de infestação 
da doença é a ADL (Avaliação 
de Densidade Larvária). Confor-
me informado pela Prefeitura, 
as análises são realizadas a 
cada três meses (janeiro, abril, 
julho e outubro). A primeira do 
ano já feita.

Dengue na região – Cidades 
da região como Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá e 
Aparecida também seguem 
cronogramas contra a den-
gue. Atualmente, Pinda tem 
quarenta casos confirmados e 
48 estão em investigação. Os 
pontos mais críticos da cidade 
são bairros Araretama, Ouro 
Verde e Mantiqueira.

Guaratinguetá tem 162 casos 
comprovados e 63 estão sendo 
acompanhados pela secretaria 
de Saúde para confirmação. As 
maiores incidências estão nos 
bairros Santa Luzia e Nova 
Guará. Em Aparecida, são 
215 notificações e 111 casos 
confirmados.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Escolas de samba divergem sobre júri 
e colocam em risco desfile de Guará
Atual campeã, Mocidade pede cumprimento de regulamento e cogita reunião interna 
em caso de descumprimento; Embaixada, Acadêmicos e Bonecos aguardam Oesg

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A indefinição sobre a es-
colha do júri do Carnaval 
de Guaratinguetá tem ge-
rado um debate em torno 
da possível desistência de 
escolas de samba no desfile 
competitivo deste ano. As 
informações extraoficiais 
são que as divergências de 
opiniões sobre os jurados 
paulistas ou mistos (paulis-
tas e fluminenses) podem 
levar a um racha entre as 
competidoras. Oficialmen-
te, nenhuma agremiação 

confirmou que vai desistir 
de competir.

A atual campeã, Mocida-
de Alegre do Pedregulho, 
a Embaixada do Morro e o 
Acadêmicos do Campo do 
Galvão contestam a escolha 
pelo júri misto e já apre-
sentaram recurso à Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá). O 
grupo de escolas alega falta 
de representatividade da 
Beira Rio, que participou da 
votação para definir o júri, 
mas não teria um repre-
sentante oficial e legal para 
emitir seu voto.

À época, Mocidade, Embai-

xada e Acadêmicos votaram 
pelo júri paulista. Unidos 
da Tamandaré, Bonecos 
Cobiçados e Beira Rio, pelo 
júri misto. A Oesg definiu o 
júri misto, após o empate, 
e, em seguida, a Beira Rio 
desistiu do desfile por não 
ter um representante oficial, 
já que há divergências entre 
membros da diretoria sobre 
quem preside e dirige a es-
cola. Com isso, há conflito de 
opiniões sobre essa votação, 
que terminou 3 a 3, mas 
poderia ter terminado 3 a 
2, com a ausência legal da 
Beira Rio.

“A Mocidade vai manter 

seu posicionamento, seu 
voto, como é de direito no 
artigo 35 do regulamento, 
da aprovação do mesmo 
corpo de jurado que vem 
avaliando o nosso Carna-
val. Foram duas avaliações 
muito bem feitas por essa 
equipe. No ano de 2018 a 
Mocidade foi a última colo-
cada, trabalhamos em cima 
de tudo que a gente perdeu 
nota, todos os nossos erros. 
Com o nosso trabalho ár-
duo, no ano de 2019 fomos 
campeãs”, detalhou o presi-
dente da Mocidade, Gabriel 
Barros. “Temos convicção 
que é um júri de excelente 

técnica e tem um gabarito à 
altura para avaliar o nosso 
Carnaval. Para a Mocidade 
não tem mudança, venceu 
nos dois últimos anos quem 
passou melhor pela avenida”.

Questionado se a escola 
pretende não desfilar com-
petitivamente, caso seja 
mantida a decisão pelo júri 
misto, o presidente da Mo-
cidade afirmou que se for 
descumprido um dos arti-
gos, será definido o futuro 
do desfile da agremiação. 
“A Mocidade respeita e está 
pautada no artigo 35 do 
nosso regulamento, que 
menciona que aprovação do 
corpo de jurado é aprovado  
(sic) pelas agremiações. Se o 
regulamento for respeitado, 
a Mocidade respeita toda as 
opiniões das coirmãs. Se o 
artigo não for respeitado, 
rasgando assim o nosso re-
gulamento, aí vamos sentar 
e conversar para vermos o 
que vamos decidir”.

Os representantes das es-
colas Embaixada do Morro, 
Acadêmicos do Campo do 
Galvão e Bonecos Cobiçados 
foram procurados, mas não 
quiseram se manifestar, 
alegando que apenas a Oesg 
poderia falar o caso. Todas 
agremiações descartaram 
desistir da competição no 
momento.

O representante da Uni-
dos da Tamandaré não foi 
encontrado. Presidente da 
Oesg, Maurício Fernandes 
foi procurado, mas preferiu 
não comentar o imbróglio e 
alegou compromissos par-
ticulares.

O presidente da Mocidade Alegre, Gabriel Barros, durante premiação em 2019; escola cobra definição da Oesg para confirmar desfile em 2020

EDP alerta 
para os riscos 
com energia 
elétrica 

Da Redação
Região

As fortes chuvas que 
atingiram a região durante 
o mês de janeiro chama-
ram a atenção em relação 
aos cuidados com as re-
des elétricas. Segundo a 
EDP, durante tempestades 
com incidência de raios 
e trovões, o recomenda-
do é retirar da tomada 
equipamentos elétricos 
e eletrônicos para evitar 
descargas elétricas que 
podem queimar aparelhos 
sensíveis como computa-
dores, modems, telefones 
e televisões.

Entre os procedimentos 
de segurança recomenda-
dos pela empresa estão a 
manutenção de instala-
ções elétricas, desligar 
aparelhos quando há lon-
gas ausências no imóvel, 
não estabelecer ligações 
clandestinas e irregula-
res em redes elétricas, 
evitar contato direto em 
redes ou equipamentos 
elétricos com o corpo 
molhado e a formação 
de goteiras próximas às 
instalações. 

A EDP advertiu aos pe-
destres que não caminhem 
em locais alagados e com 
a presença de bueiros. Em 
casos de fortes chuvas 
é aconselhável não ficar 
em locais descampados e 
debaixo de árvores, assim 
como manter a distância 
de fios e cabos elétricos.

Outras prevenções po-
dem ser encontradas no 
site da empresa, edponline.
com.br ou no aplicativo 
disponível para aparelhos 
Android e IOS.
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