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UPA de Moreira César; novo apoio

Celão e Marcus Soliva; devolução da Câmara reforça trabalho para atender população contra o coronavírus
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“Mais Médicos” deve reforçar plano 
de combate ao coronavírus na região 
Governo oferece 61 vagas na RMVale; investimento mensal supera R$ 750 mil

Lucas Barbosa
RMVale

Com 13 casos confirmados 
de coronavírus, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) deve 
receber, a partir de abril, 61 
profissionais ligados ao pro-
grama federal ‘Mais Médicos’. 
O reforço, que dependerá da 
adesão dos clínicos, deverá 
beneficiar 15 municípios da 
região.

Publicado no Diário Oficial 
da União na última quarta-fei-
ra, o edital do Ministério da 
Saúde prorroga para até 30 
de abril o prazo de inscrições 
para médicos interessados 
em atuarem em todo o País 
no combate à pandemia. O 
processo seletivo teve o seu 
primeiro edital lançado no 
último dia 11, mas devido o 
avanço da pandemia seu perío-
do de adesão, que inicialmente 
era 13 de abril, foi estendido 
pelo Governo Federal.

O documento estabelece que 
serão investidos R$ 1,2 bilhão 
nas contratações de até 5.811 
profissionais, que poderão 
pleitear vagas nas capitais ou 
em até quatro cidades metro-

politanas ou do interior.
Das 61 oportunidades ofe-

recidas pelo Governo Federal 
aos clínicos na RMVale, 22 
são para São José dos Cam-
pos, que tem nove moradores 
infectados pelo coronavírus, e 
14 para Jacareí, que ainda não 
registrou nenhum caso.

As demais vagas na região 
são distribuídas no edital 
por: Taubaté (4), Ubatuba (4), 
São Sebastião (3), Potim (3), 
Paraibuna (2), Bananal (2), 
Caraguatatuba (1), Cruzeiro 
(1), Guaratinguetá (1), Lorena 
(1), Silveiras (1), Igaratá (1) e 
Lavrinhas (1).

De acordo com o Ministério 
da Saúde, parte dos médicos 
deve começar a atuar na RM-
Vale a partir do início de abril.

Com as ofertas de salários 
de R$ 12,3 mil, os interessados 
em participarem do processo 
seletivo devem se inscrever 
pelo site maismedicos.gov.br. 

Caso todas as vagas sejam 
preenchidas na RMVale, o in-
vestimento federal mensal na 
manutenção dos profissionais 
será de R$ 750,3 mil. 

Segundo a pasta federal, 
44% das vagas serão desti-
nadas as capitais e 56% aos 
demais municípios brasileiros.

Doria anuncia abertura de 
Hospital Regional de Caraguá
Atendimento é destinado a vítimas de coronavírus no Litoral; unidade entregue na segunda

Para reforçar a estrutu-
ra de atendimento a casos 
de coronavírus no Litoral 
Norte, o governador, João 
Doria (PSDB), anunciou na 
última terça-feira a abertura 
do Hospital Regional de Ca-
raguatatuba para a próxima 
segunda-feira. Construída 

através de um investimento 
estadual de R$ 188 milhões, a 
unidade contará com até trinta 
leitos exclusivos às vítimas da 
pandemia. Acompanhado do 
secretário de Saúde do Estado, 
José Henrique Germann, o 
governador revelou a medida 
durante entrevista no Palácio 

dos Bandeirantes, na capital 
paulista. Na ocasião, Doria 
explicou que a abertura do 
aparelho público estava pre-
vista para ocorrer até o fim 
de junho, mas foi antecipada 
como forma de precaução 
para garantir que moradores 
do Litoral Norte tenham um 

acesso mais ágil a leitos caso 
sejam infectados pelo coro-
navírus, não dependendo de 
atendimentos no Hospital 
Regional de Taubaté e demais 
unidades de saúde do Vale 
do Paraíba. O governador 
ressaltou ainda que inicial-
mente serão disponibilizados 

vinte leitos, sendo dez de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
e outros dez de enfermaria, 
para o atendimento de vítimas 
da pandemia.  Já na segunda 
quinzena de abril, haverá a 
abertura de outros dez leitos 
de UTI.
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Câmara de Guará devolve
R$ 100 mil para trabalho 
contra avanço da Covid-19

A Câmara de Guaratinguetá 
devolveu R$ 100 mil ao Execu-
tivo para auxiliar no combate 
ao coronavírus. O recurso é 
uma soma que o Legislativo 
economizou nos meses de 
março e fevereiro, e faz parte 
do repasse que é feito mensal-
mente da Prefeitura à Casa. 
Os vereadores projetam uma 
nova devolução para abril, de 
R$ 50 mil. Um dos argumen-
tos usados pelo presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), é o de que a Câma-
ra não pode fazer aquisição de 
álcool gel ou outros insumos e 
distribuí-los para os profissio-

nais da saúde municipal, nas 
unidades de Guaratinguetá. A 
medida encontrada pelo par-
lamentar foi utilizar o recurso 
economizado entre fevereiro e 
março e, além disso, suspender 
certames licitatórios.

Na tribuna durante a sessão 
de repasse do recurso, Celão 
explicou. “Com as economias 
feitas nós podemos fazer a 
devolução desse montante 
imediato. Serão devolvidos 
de R$ 100 mil e com os cor-
tes programados para abril, 
faremos a devolução de mais 
R$ 50 mil.
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UPA de Moreira 
César recebe 
R$ 2 milhões 
contra Covid-19

Pindamonhangaba divulgou 
no fim da tarde da última terça-
-feira, que recebeu habilitação 
do Ministério da Saúde para a 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) de Moreira César. 
Assim, a cidade passa a receber 
recursos do Bloco de Custeio 
das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde.

Educação de 
Lorena libera 
servidores CLT's 
para férias

Com o anúncio de novas 
medidas a serem tomadas du-
rante o período de quarentena 
contra a Covid-19, a Educação 
de Lorena concedeu férias aos 
servidores da rede municipal 
que completaram ou que es-
tavam prestes a completar o 
período aquisitivo.
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Dória amplia capacidade 
da ‘Delegacia Eletrônica’

Para evitar que vítimas te-
nham que se deslocarem até 
as delegacias para registrarem 
boletins de ocorrência em meio 
a pandemia do coronavírus, o 
governador, João Dória (PSDB), 
determinou que a partir desta 
quarta-feira (25) ocorra a am-
pliação da lista de crimes que 
podem se denunciados pela 
internet. A iniciativa busca 
reduzir o fluxo de pessoas nos 
prédios públicos, diminuindo 
as chances de contágio da 
doença entre a população e 
policiais civis. 

Anunciada por Dória durante 
entrevista na última terça-feira 
no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, a medida possi-
bilita os paulistas efetuarem na 
‘Delegacia Eletrônica’ boletins 
de ocorrência relacionados a 
uma série de crimes que antes 
só podiam ser registrados pre-
sencialmente como: ameaça, 
estelionato, crimes contra o 
consumidor e roubos ou furtos 
de residência, estabelecimento 
comercial e cargas. 

Anteriormente, eram aceitos 
pelo sistema digital apenas 
casos de: acidentes de trânsito 
sem vítima, calúnia, difamação, 
desaparecimento de pessoa, 
roubos sem danos físicos à 

Lucas Barbosa
Regional

vítima e furtos e roubos de 
celulares, documentos e ve-
ículos. “O sistema da Polícia 
Civil de São Paulo registrará 
pela internet quase a totali-
dade das ocorrências. A única 
exceção são as que dependem 
de coleta imediata de provas, 
como: homicídios, latrocínios, 
estupros e violência domésti-
ca. Esta ferramenta pode ser 
acessada através de compu-
tadores, smartphones ou ta-
blets”, explicou o governador.

O tucano revelou ainda que 
a ampliação da capacidade 
da ‘Delegacia Eletrônica’ foi 
antecipada devido a situação 
do coronavírus, já que estava 
prevista para ser realizada 
apenas no segundo semestre 
do ano. 

As vítimas interessadas em 
registrarem boletins de ocor-
rência virtuais devem acessar 
o site: delegaciaeletronica.
policiacivil.sp.gov.br.

Após o envio das informa-
ções dos internautas, os casos 
são analisados pela Central 
Eletrônica de Polícia que 
encaminha os detalhes ao 
delegado responsável pela 
área geográfica onde ocor-
reu o crime. Na sequência, o 
representante da lei poderá 
entrar em contato com o 
denunciante e providenciar 
as diligências e perícias ne-
cessárias. 

Foto: Arquivo Atos

Foto: Reprodução

Foto: Marcelo A dos Santos 

Médica durante atendimento em Aparecida; ação reforça rede pública
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Guilherme Carvalho

Bastidores da Política

Délcio Sato

Marcus Soliva

Isael Domingues

Teca Gouvêa

Em ritmo de pandemia provoca-
da pelo coronavírus, a especulação 
política monta plantão à distância – 
por conta do isolamento social - para 
observar o desempenho de prefeitos 
e postulantes no tocante às ações e 
reações ao combate e prevenção, 
conforme relato a seguir, a partir da 
‘bola fora’ do presidente Bolsonaro 
em desdenhar da letalidade da con-
taminação e do isolamento; 

Ubatuba – ao invés da tradi-
cional frase ‘salve-se quem puder’, 
as atitudes do prefeito Délcio Sato 
no combate a Covid-19, substitui as 

palavras finais 
‘quem puder’, 
para enfatizar: 
“salve todos”. 
O que não fal-
tou nestes dias 
d e  a ç õ e s  d e 
combate à con-
taminação dA 
Covid-19, foi o 

homem fazendo o possível e o 
impossível para não acrescentar ao 
seu histórico de críticas, à marca da 
inércia em meio à pandemia; 

Pindamonhangaba - além 
de todas as ações práticas, seguidas 
do decreto de paralização total, não 
faltou a visão social a Isael Domin-
gues, em criar um abrigo de acolhi-
mento aos moradores em condições 
de rua – quanto 
à concorrência 
política, um per-
manece recluso 
em sua mansão 
para sobreviver 
à crise, outro es-
treou de ‘repór-
ter do corona’ 
no Facebook, o 
sobrevivente da estrela caída in-
siste falando no rádio, enquanto o 
‘bebê’... ninguém sabe, ninguém viu 
após fechamento da Câmara; 

Aparecida - a prefeita Dina 
Moraes segue o isolamento social 
com a ajuda e os rigores da Justiça 
e um segundo isolamento - seguido 
da indignação 
dos feirantes, 
hoteleiros e co-
merciantes in-
conformados. 
Já seus adver-
sários... aquele 
que parece uma 
jaca gigante e a 
versão local da 
Emília do Sítio do Pica-pau Amare-
lo, come pelas beiras;

Potim – A prefeita Erica Soler 
bem vigiada pela oposição segue os 
procedimentos de praxe com decre-

to, isolamentos e 
os atendimentos 
básicos, porém, 
não consegue 
folga com a crí-
tica porque uma 
vez reclusos, os 
moradores am-
plificam a quali-
dade da água e as 

condições de saneamento. Entre os 
adversários de sua reeleição, comen-

tários sobre uma pesquisa que pode 
fragilizar sua ‘couraça eleitoral’ com 
o concorrente certo...;

Guaratinguetá - o prefeito 
Marcus Soliva já providenciou 
decreto em cima de decretos, segui-
dos de inúmeros pronunciamentos. 
Pilhou a fiscalização para garantir 
o fechamento do comércio, esca-
lonou os servidores para manter o 
atendimento essencial e saiu com a 

frente de com-
bate lavando e 
desinfetando 
ruas e praças 
da cidade, com 
o ‘louro José’ a 
tira colo. Ah!, 
Quanto à opo-
sição, restrita 
a zum-zum das 

redes sociais, perde forças com os 
eleitores e os concorrentes de 4 de 
outubro, um revivendo os melhores 
momentos do passado e um outro, 
sem palanque para aparecer e dis-
curso do passado e presente, amarga 
o ostracismo...;

Lorena – Com uma oposição 
ativa e na contramão de qualquer 
protocolo, o prefeito Fábio Mar-
condes bem assessorado com sua 
equipe de governo e apoiado por 
uma comitê – composto por profis-
sionais e voluntários, tem investi-
do o necessário para atendimento 
aos casos sus-
peitos e con-
ter os risco de 
contaminação 
da população. 
Antecedendo 
um provável 
agravamento, a 
Prefeitura está 
providenciado 
a criação de um espaço amplo e 
reservado na Santa Casa, para rece-
ber os pacientes locais e da região 
que tem a cidade como referência. 
Enquanto a força tarefa trabalha ao 
som das críticas de ‘meia dúzia de 
falantes’, os opositores mais ardi-
losos, num visível oportunismo 
político, tentam minar e desidratar 
seu organograma de obras, previs-
tas para este ano;

Cachoeira Paulista – Com 
um ar de indiferença e sem nenhu-
ma estrutura segura para oferecer 
à população, mesmo assim Edson 
Mota anunciou a criação de um 
comitê – formado com predomi-

nância política 
ao invés de téc-
nica e de saú-
de - para tentar 
atuar no com-
bate ao vírus. 
Com o registro 
de duas mortes 
suspeitas pela 
C o v i d - 1 9 ,  o 

prefeito segue assustando os mo-
radores com sua falta de ações 
práticas com exceção do embarque 
dos pacientes nas ambulâncias 
com destino as cidades de Lore-
na e Guará, onde de fato, existe 
acolhimento e possibilidades de 
diagnósticos.

Canas – com o estilo ‘cuida 
dos meus aí’, o prefeito Lucemir 
do Varal praticamente ‘nem res-
pira’ nesta temporada de combate 
ao coronavírus, para não chamar 
atenção para sua inércia aos cui-
dados da saúde local. Conhecendo 
os ‘modus operandi’ da adminis-
tração ‘pública’ – que não é do 
público, os moradores recorrem 
direto às vizinhas Lorena e Guará 
em suas necessidades de atendi-
mentos. A praga do ´povão’ é para 
que, se for para o vírus pegar, que 
pegue o pessoal que usufrui dos 
recur$os municipais.

Silveiras – Prevenção 100% 
e atitudes coerentes marcam o 
comportamento dos moradores 
da capital do tropeirismo neste 
período de isolamento social; dis-
ponibilizando 
uma esquipe 
técnica, o pre-
feito Guilher-
me Carvalho 
f o i  u m  d o s 
primeiros ges-
tores a adotar 
um bloqueio 
de orientação 
nas vias de acesso à cidade. Pelo 
que se verificou nos comentários 
- via redes sociais – até a resis-
tente oposição admitiu a eficácia 
das ações e do comportamento 
da equipe da Prefeitura. Talvez 
a pesquisa que apontou 75% de 
aprovação ao governo de Guilher-
me serviu para ‘jogar água fria no 
carvão’ do churrasco da turma do 
ex-prefeito;

Cruzeiro – Regras rígidas 
para resultados positivos. O mer-
cado político cruzeirense acredita 
que se não fos-
sem os avanços 
da administra-
ção pública ao 
longo dos três 
anos na área 
da saúde e as 
ações de hoje, 
talvez a popu-
lação sucum-
bisse de forma drástica diante 
do coronavírus. Não faltou pulso 
firme e o acompanhamento pre-
sencial do prefeito Thales Gabriel 
no enfrentamento da crise mundial 
que refletiu na cidade;

Piquete – Se o novo corona-
vírus levou uma centena de pessoas 
ao status de suspeitos de infectados, 
a contribuição da cidade da prefei-

ta Teca Gouvêa 
foi mínima. Nem 
os considerados 
baixo clero da 
polí t ica local 
que insistem em 
manter as rodas 
de críticos pelas 
esquinas foram 
atingidos – pelo 

menos até o momento. Ironizaram 
que: se o vírus insistir em assom-
brar a os moradores, Teca promete 
acabar com o ‘bicho nem que seja 
no grito’!!!

Coronavírus & Política vírus

Fabio Marcondes

Dina Moraes

Erica Soler

Edson Mota

Thales Gabriel

Câmara de Guará 
devolve R$ 100 mil
para trabalho 
contra coronavírus
Recurso é soma de economia feita 
entre fevereiro e março; Celão projeta 
mais R$ 50 mil de devolução para abril

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá devol-
veu R$ 100 mil ao Executivo para 
auxiliar no combate ao coronavírus. O 
recurso é uma soma que o Legislativo 
economizou nos meses de março e 
fevereiro, e faz parte do repasse que 
é feito mensalmente da Prefeitura à 
Casa. Os vereadores projetam uma 
nova devolução para abril, de R$ 
50 mil.

Um dos argumentos usados pelo 
presidente da Câmara, Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD), é o de que 
a Câmara não pode fazer aquisição 
de álcool gel ou outros insumos e 
distribuí-los para os profissionais da 
saúde municipal, nas unidades de 
Guaratinguetá. A medida encontrada 
pelo parlamentar foi utilizar o recurso 
economizado entre fevereiro e março 
e, além disso, suspender certames 
licitatórios.

Na tribuna durante a sessão de 
repasse do recurso, Celão explicou. 
“Com as economias feitas nós pode-
mos fazer a devolução desse montante 
imediato. Serão devolvidos de R$ 100 
mil e com os cortes programados para 
abril, faremos a devolução de mais R$ 
50 mil. Nós estamos firmando esse 
compromisso para o dia 20 de abril, 
somando por tanto um montante de 
R$ 150 mil”, afirmou.

Também foi anunciada a suspen-
são de licitações referentes ao novo 
prédio da Câmara, que tinha como 
previsão ser reformado em 2020. 
“Entendemos que a nossa popula-
ção é mais importante”, afirmou 
o presidente da Casa. A projeção 
de um novo repasse é para abril. 
“Com esse corte e outros como o de 
combustíveis, viagens, compra de 
equipamentos de informática, com 
isso, nós poderemos contribuir mais 
depois do mês de abril”, concluiu.

Destino – De acordo com o departa-
mento de comunicação da Prefeitura 
de Guaratinguetá, o recurso será 
usado para aquisição de insumos 
como álcool gel e equipamentos de 
proteção individual, como máscaras. 
A verba pode ser usada ainda para 
projetos de atenção a moradores em 
situação de rua. A Prefeitura também 
deve utilizar o recurso para comprar 
testes rápidos para pacientes de 
casos suspeitos de Covid19.

“Nós estamos em busca desses 
testes. Estamos no processo de ve-
rificação de disponibilidade deles 
e, nesse momento, temos uma dis-
ponibilidade. Estamos verificando o 
registro do teste junto as autoridades 
sanitárias. Se tudo der certo, fare-
mos a aquisição. Nada está fácil de 
comprar nesse momento. Não está 
fácil de comprar EPI, teste rápido”, 
ressaltou a secretária de Saúde, 
Maristela Macedo.

Prefeitura recebe verba de 
R$ 2 milhões do Governo 
para UPA de Moreira César

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba divulgou no fim 
da tarde da última terça-feira, que 
recebeu habilitação do Ministério 
da Saúde para a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Moreira 
César. Assim, a cidade passa a rece-
ber recursos do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde.

De acordo com o Município, a 
portaria nº 457/2020 (que habilita 
a cidade) foi assinada há cinco dias 
pelo ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta. Pinda passa a receber 
anualmente R$ 2,1 milhões que será 
agregado ao limite financeiro de 
média e alta complexidade.

O prefeito Isael Domingues (PL) 
comemorou a notícia. “Todos os re-
cursos são bem vindos para a saúde. 
Vamos continuar investindo cada vez 
mais num atendimento humanizado 
para nossa população”, prometeu.

Além de receber o montante do 

Governo Federal, Pindamonhangaba 
reforçou em 110% a capacidade de 
leitos do UTI (Unidade Tratamento 
Intensivo). A Prefeitura usará ainda 
as instalações da UPA do Cidade 
Nova, que está em finalização das 
obras, para receber leitos inter-
mediários de atendimento médico 
para pessoas que testarem positivo 
para o novo coronavírus. A unidade 
tem capacidade de receber cerca 
de trinta pacientes, mas em casos 
de necessidade poderá chegar a 
atender o dobro.

As medidas foram tomadas entre 
o prefeito e o comitê de enfren-
tamento à doença, para o enfren-
tamento à pandemia da melhor 
maneira possível. O convênio com 
a Santa Casa de Misericórdia, que 
conta com dez leitos de UTI, foi 
ampliado especialmente para este 
período, com elevação de 110% na 
capacidade disponível, alçando 21 
leitos equipados para pacientes que 
apresentem quadros mais delicados.

Apesar da ampliação da estrutura, 
a secretária de Saúde, Valéria dos 
Santos, lembrou que, em possível 
cenário mais crítico, as instalações 
são numericamente insuficientes 
para enfrentar a doença.
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 20/2020– PROC. Nº 95/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de uniformes para o 
Agentes de Trânsito e funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes do
município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME - CNPJ Nº: 27.721.177/0001-33
Vencedora dos Itens: 01,02,03
Valor Total: R$ 7.786,80(sete mil setecentos oitenta e seis reais e oitenta centavos)
EMPRESA: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP - CNPJ Nº: 03.970.705/0001-20
Vencedora dos Itens: 04,05,11,12,13,14,15,17
Valor Total: R$ 25.325,75(vinte e cinco mil trezentos vinte e cinco reais setenta e cinco
centavos)
EMPRESA: CARVALHO & VILLELA LTDA - CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00
Vencedora dos Itens: 06,07,08,09,10,18
Valor Total: R$ 10.997,50(dez mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP - CNPJ Nº: 01.703.270/0001-21
Vencedora dos Itens: 16
Valor Total: R$ 12.246,00(doze mil duzentos quarenta e seis reais)

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 128/2020SUP;1752/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de um switch 8 portas, atendendo a necessidade da Junta de Serviço Militar.
CONTRATADA: ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP
CNPJ Nº: 04.890.048/0001-73

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROC Nº 119/20 SUP, 1738/2020GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do processo acima 
referido, onde lê-se “Processo nº 118/2020SUP”, leia-se “Processo nº 119/2020SUP”. O 
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 56/2020 do PROC nº 134/2020-SUP – 2590/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de carro de 
som, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: E J DE OLIVEIRA MOTTA PRODUÇÕES ME
CNPJ Nº: 14.543.380/0001-15
VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses - DATA DA ASSINATURA: 25/03/2020 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 04/2020– PROC. Nº 86/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de engenharia para obra de infraestrutura de
contenção de margem e construção de Ponte sobre o Rio Mandi, localizado na Av. Carlino
Luiz dos Santos, entre os Bairros Santa Edwiges e Vila Geny, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: FERRAZ FILHO ENGENHARIA EIRELI - CNPJ Nº: 17.272.007/0001-65
Valor Total: R$ 466.066,30(quatrocentos sessenta e seis mil sessenta e seis reais e trinta
centavos)

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 131/2020; 2383/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de 
caixas térmicas com termômetros para o envio de amostras ao Instituto Adolfo Lutz para 
confirmação ou descarte de suspeitas de infecção pelo “Coronavírus”.
CONTRATADA:TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA  -  CNPJ Nº: 09.353.055/0001-50

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 2590/2020GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de carro de som, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
CONTRATADA: E J DE OLIVEIRA MOTTA PRODUÇÕES ME 
CNPJ Nº: 14.543.380/0001-15
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Cobrado por prefeitos, João Doria anuncia 
abertura de Hospital Regional de Caraguá
Atendimento é destinado a vítimas de coronavírus no Litoral; unidade entregue na próxima segunda-feira

Lucas Barbosa
Litoral Norte

Para reforçar a estrutura 
de atendimento a casos de 
coronavírus no Litoral Norte, o 
governador, João Doria (PSDB), 
anunciou na última terça-
-feira a abertura do Hospital 
Regional de Caraguatatuba 
para a próxima segunda-feira. 
Construída através de um in-
vestimento estadual de R$ 188 
milhões, a unidade contará 
com até trinta leitos exclusivos 
às vítimas da pandemia.

Acompanhado do secretário 
de Saúde do Estado, José Hen-
rique Germann, o governador 
revelou a medida durante 
entrevista no Palácio dos Ban-
deirantes, na capital paulista. 
Na ocasião, Doria explicou 
que a abertura do aparelho 
público estava prevista para 
ocorrer até o fim de junho, mas 
foi antecipada como forma de 
precaução para garantir que 
moradores do Litoral Norte 
tenham um acesso mais ágil 
a leitos caso sejam infectados 
pelo coronavírus, não depen-
dendo de atendimentos no 
Hospital Regional de Taubaté 
e demais unidades de saúde 
do Vale do Paraíba.

O governador ressaltou 
ainda que inicialmente serão 

disponibilizados vinte leitos, 
sendo dez de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e outros dez 
de enfermaria, para o atendi-
mento de vítimas da pandemia.  
Já na segunda quinzena de 
abril, haverá a abertura de 
outros dez leitos de UTI. 

Em contrapartida, o tucano 
não revelou o prazo para o 
início dos demais serviços de 
saúde que serão oferecidos 
no local, como exames e con-
sultas com médicos especia-
listas de diversas áreas como: 
ortopedia, traumatologia e 
neurologia.

A decisão de Doria atende 
aos pedidos dos prefeitos do 
Litoral Norte, principalmente 
o de Caraguá, Aguilar Junior 
(PSDB), que no último domin-
go chegou a postar nas redes 
sociais um vídeo afirmando 
que foi informado pelo se-
tor de Relações Públicas do 
Instituto Sócrates Guanaes, 
organização social contrata-
da para gerir o hospital, que 
a unidade teria suas portas 
abertas até o fim desta semana. 
Porém, a notícia foi negada 
pela assessoria da secretaria 
de Saúde do Estado na manhã 
do dia seguinte. 

Já na tarde da última terça-
-feira, Aguilar comemorou a 
oficialização da abertura do 
aparelho público. “Ficamos 

felizes com a sensibilidade do 
Estado em colocar o Hospital 
Regional em funcionamento, 
que será referência para as 
cidades da região, represen-
tando uma grande vitória ao 
povo do Litoral Norte”. 

Iniciada em julho de 2016, 
a construção do Hospital Re-
gional tinha a previsão inicial 
de ser concluída em até dois 
anos. Já que não conseguiu 
cumprir o prazo, devido a en-
traves burocráticos, o Estado 
remarcou sua inauguração 
para junho de 2019 e depois 
para outubro do mesmo ano.

No começo de janeiro de 
2020, Dória revelou que tinha 
a meta de abrir unidade até o 
fim de março. 

Pandemia – De acordo com 
dados do Ministério da Saúde, 
São Sebastião é a única cidade 
do Litoral Norte com casos 
confirmados de coronavírus, 
chegando a dois moradores 
infectados. 

O Estado também investiga 
se a morte de um idoso de 
60 anos, ocorrida na última 
segunda-feira, que teria sido 
ocasionada pela doença. O 
município registra ainda 11 
casos suspeitos da doença. As 
outras cidades litorâneas tam-
bém possuem casos suspeitos: 
Caraguatatuba (20), Ilhabela 
(17) e Ubatuba (34).

O futuro Hospital Regional, em Caraguatatuba, que atenderá demanda do Litoral Norte e Vale do Paraíba

Foto: Reprodução

Ações online e “disk Coronavírus” 
auxiliam no atendimento da RMVale
Cidades criam canais de comunicação para ampliar informações da pandemia

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Os cuidados com o novo 
coronavírus tem aumentado 
a busca pela rede pública de 
saúde em toda RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
e faz com que as prefeituras 
tenham que se adequar. 
Entre as medidas, a criação 
de call centers, serviços 
online ou por telefone, que 
tem ampliado o alcance de 
pacientes e familiares

Uma das primeiras cidade 
a implantar o sistema para 
disseminar as informações 
municipais para os mora-
dores é Pindamonhangaba. 
A Prefeitura lançou, na úl-
tima segunda-feira, o Disk 
Coronavírus, com esclare-
cimentos sobre dúvidas e 
orientação à doente.

Somente no primeiro dia 
de atendimento, o Disk Co-
ronavírus recebeu cerca de 
360 ligações através do nú-
mero 0800 878 9629. Gran-
de parte dos atendimentos 
foram voltados para consul-
tas e exames na rede pública 
de saúde, além do método 
de orientação sobre a busca 
de auxílio profissional em 
casos de apresentação de 
sintomas de uma possível 
contaminação.

Para a secretaria de saú-
de, Valéria dos Santos, a 
intenção de criar este canal 
foi de facilitar o acesso da 
população sem sair de casa, 
sem que tenha contato com 
outras pessoas e exposição 
ao risco de contágio. Valéria 
afirmou ainda que a preo-
cupação é principalmente 
com idosos por estarem nos 
grupos de risco e por mere-
cerem um atendimento mais 
especificado.

Além das ligações pelo 

Disk Coronavírus, a Prefei-
tura também está fazendo os 
atendimentos pelo E-Ouve, 
aplicativo da Ouvidoria, e 
também pelo Disk Denúncia 
153, para casos de estabe-
lecimentos comerciais que 
estejam descumprindo o 
decreto municipal. Solicita-
ções para reparos públicos 
podem ser realizadas pelo 
aplicativo 1DOC, recém lan-
çado pelo Município. A Pro-
motoria Pública da cidade 
também está recebendo 
notificações dos moradores 
pelo email pjpinda@mpsp.
mp.br.

Sobre novo coronavírus, 
Pinda continua atualizando 
as informações em seu site 
oficial, o pindamonhangaba.
sp.gov.br). “Para que toda 
população fique informada e 
fuja das fake news”, destacou 
Valéria.

RMVale – Outras cidades 
também optaram pelos siste-
ma call centers para reforçar 
o atendimento e evitar aglo-
merações. Em Aparecida, a 
Prefeitura colocou o telefone 
31051300 para auxiliar a 
população das 9h às 18h, e 
evitar acumulo de pacien-
tes na Santa Casa e Pronto 
Atendimento. A cidade criou 
ainda o e-mail covid19.apa-
recida@gmail.com.

Em Guaratinguetá e Lore-
na, foram colocados linhas 
telefônicas. A primeira, com 
atendimento pelo número 
3152-9049 e 3153-1466. 
Já o atendimento de Lorena, 
pela Vigilância Epidemiológi-
ca é realizado pelos contatos 
3123-2900 ou 98193-1534.

O atendimento em ou-
tras Prefeituras é feito por 
contato telefônico e online, 
como Cruzeiro (0800-878-
9628), Caraguatatuba (156), 
São Sebastião (Whatsapp 
98143-3872) e Silveiras 
3106-1114.

Serviço online e telefônico contra o coronavírus em Pindamonhangaba

Foto: Bruna Silva

Após decretos, Educação 
de Lorena coloca parte 
de servidores em férias 

Com o anúncio de novas 
medidas a serem tomadas 
durante o período de quaren-
tena contra a Covid-19 (novo 
coronavírus), a secretaria de 
Educação de Lorena publicou 
uma portaria, que concede 
férias aos servidores da rede 
municipal de Educação que 
completaram ou que esta-
vam prestes a completar o 
período aquisitivo.  

O documento prevê a 
concessão de férias remu-
neradas, que segundo o 
Ministério do Trabalho, são 
direcionadas aos servidores 
registrados na CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho), 
e garantidas por lei após o 
período aquisitivo.

O secretário responsável 
pela pasta, Júlio Brebal, jus-
tificou a decisão baseado na 
redução de efetivos durante 
a quarentena decretada 
em território nacional pela 
pandemia de coronavírus. 
“É algo que foi tomado como 
medida preventiva. Primeiro 

Bruna Castro
Lorena

Documento de secretaria prevê 
concessão de benefício remunerado 
para CLT’s na rede pública municipal

para a preservação e integri-
dade dos nossos servidores 
que trabalham juntamente 
com as nossas crianças e 
com a comunidade no seu 
dia a dia”.

Ainda de acordo com o Bre-
bal, o quadro de servidores é 
de 980 profissionais, sendo 
550 que já se encontram em 
recesso escolar antecipados 
de acordo com o calendário 
letivo desde o dia 23 de março.

“Além dos professores que 
estão em recesso e não de 
férias, mais de trezentos estão 
divididos entre aqueles que 
estão de férias e em ‘home offi-
ce’. Os assistentes de creche, os 
inspetores de alunos, os agen-
tes cuidadores, e auxiliares 
administrativos, esses estão 
de férias sim, cujo o processo 
aquisitivo já foi vencido ou 
ainda irá vencer” completou. 

Na última segunda-feira, a 
secretaria municipal de Educa-
ção informou que está funcio-
nando com horário reduzido 
e que o atendimento à popu-
lação será realizado apenas 
pelos telefones 3153-1550 
e 3157- 9318 ou pelo e-mail 
educacao@lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Suspensão: Tomada de Preços Nº 05/20 PROC. Nº. 111/2020

O Município de Lorena-SP torna público a Suspensão da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
engenharia elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias 
com eficientização energética no sistema de iluminação pública da melhoria e ampliação 
da iluminação pública da Av. Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e Trevo da BR 116.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br

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 132/2020; 2293/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de um 
púlpito , para atender as necessidades do Cerimonial do Gabinete do Prefeito.
CONTRATADA: ACRILDESTAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº: 02.656.150/0001-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o 
qual foi aprovado, são eles: LUISA L ALMEIDA RG: 263688112; KELLY SILVA RG:
523763153; EMILIA N B ZANIN RG: 346419682; SONIA C S SANTOS RG: 
219240693; MARIA JOSÉ A BARUFFI RG: 15160888; NEUSA G F MOTTA 
RG: 26259772-X; GIULIANA F C PEDREIRA RG: 21787610-9; MÁRCIA R B 
CARVALHO RG: 24385189-3; PEDRO M SANTOS FILHO RG: 137189989; 
FRANCISCA S O FERREIRA RG: 25.631.810-4; NATALIA R TEIXEIRA RG: 
449451604; ELIZABETH M P DA SILVA RG: 272612856; LARISSA C RIBEIRO 
RG: 43.571.002-3; ITAMAR J T DOMICIANO RG: 46.204.054-9; ELOISA F O 
FERNANDES RG: 168958600; DANIELA S PAULA RG: 329925519.
Lorena, 17 de março de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal


