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Parcelamento exclusivo em 21 vezes no Cartão de Crédito Santander. A oferta de 
21 vezes sem juros de R$ 18,95, ou valor à vista de R$ 398,00, para o Moto G8 Play no 
Plano Pós 15GB considera, exclusivamente, habilitação no plano indicado. Bônus de 5GB 
promocional e válido por 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelado atendendo a 
critério exclusivo da Claro. Oferta válida de 17/4 a 31/5/2020, ou enquanto durarem os 
estoques. Imagem meramente ilustrativa.

Pinda, Guaratinguetá e Caraguatatuba registram novos 
infectados; RMVale ultrapassa oitocentas contaminações

Feira em Lorena registra maior número de pessoas com máscaras

O governo João Doria (PSDB) 
prorrogou a quarentena em 
todo o estado até o próximo 
dia 31. O anuncio foi nesta 
sexta-feira, no Palácio dos 
Bandeirantes. No final de abril, 
Doria havia anunciado o Plano 
São Paulo que iria flexibilizar 
a quarentena e dar início a 
retomada econômica caso a 

João Doria anuncia prorroção e destaca que isolamento social 
poupou mais de quarenta mil vidas paulistas desde 24 de março

Quarentena segue no 
estado até 31 de maio

população respeitasse o nível 
de isolamento em 50%.

Mas com a taxa em 47% 
segundo, de acordo com o 
Simi-SP (Sistema de Monito-
ramento Inteligente), o tucano 
definiu por mandar as regras 
colocadas em prática desde 
março. Em todo estado, o nú-
mero de infectados vem cres-

cendo e número de mortes já 
passa dos três mil. Na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
as confirmações chegaram a 
815, com 41 mortes. "Teremos 
que prorrogar a quarentena 
até o dia 31 de maio. Que-
remos, sim, em breve juntos 
poder anunciar a retomada 

gradual da economia como, 
aliás, está previsto no Plano 
São Paulo. A experiência de 
outros países, e nós temos 
utilizado essas experiências 
aqui, mostra claramente o 
colapso da saúde e, quando 
isso acontece, paralisa tudo”, 
destacou Doria.
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Entrega de máscaras em Cruzeiro; cidades atendem população decreto

Acompanhando a elevação 
de novos casos de Covid-19 
(novo coronavírus), as cidades 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral) confirmaram cinco 
novas contaminações, nesta 
sexta-feira (8). O reforço nas 
medidas de contenção têm 
sido unanime entre as admi-
nistrações.

Pindamonhangaba identifi-
cou a infecção de um homem 
de 36 anos, residente da ci-
dade, mas que trabalha em 
Guarulhos, em um centro de 

Da Redação
RMVale

detenção com casos positi-
vos de detentos e colegas de 
trabalho. De acordo com a 
secretaria de Saúde, ele está 
internado em um hospital 
particular e permanece na 
ala de enfermaria. Com essa 
confirmação, chega a 26 o 
número de contaminados. No 
município, diversos bairros 
como Alto Tabaú, Centro, Alto 
Cardoso, Morumbi, Vale das 
Acácias e Campo Alegre tem 
pacientes suspeitos e confir-
mados. A Prefeitura voltou 
a reforçar a necessidade do 
isolamento social, uso de más-
cara e a higienização contínua 
das mãos.

A Prefeitura de Guaratin-

guetá também confirmou 
três novas contaminações, 
dois homens, de 54 e 74 
anos, além de uma criança de 
nove anos. Segundo o boletim 
epidemiológico, todos estão 
com quadro de saúde estável 
e fazem o isolamento domici-
liar. No litoral, Caraguatatuba 
também verificou mais um 
caso, a idade e o local em que 
o paciente permanece para 
auxílio médico não foram 
informados no boletim.

Ao todo, a região chegou 
a 820 confirmações, com 41 
mortes. No Brasil são 145.328 
casos da doença, com 9.897, 
sendo 715 apenas na sexta-
-feira.

Região confirma cinco novos 
casos de novo coronavírus

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
e região bragantina devem 
receber um reforço para o 
combate da pandemia do 
coronavírus, uma ajuda fi-
nanceira emergencial de R$ 
331 milhões. O Programa 
Federativo de Enfrentamento 
ao coronavírus prestará au-
xílio financeiro em um total 
de R$ 125 bilhões a estados 
e municípios para combate à 
pandemia. O valor, que inclui 
repasses diretos e suspensão 
de dívidas, será pago em qua-
tro parcelas. Uma cota do valor 
destinado deve ser investido 
em políticas de saúde pública 
e assistência social.

Pacote federal 
atende região 
para combate 
à Covid-19
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Cidades doam 
máscaras em 
ação contra o 
coronavírus

Para auxiliar a população 
no combate ao novo coro-
navírus, cidades da região 
têm distribuído máscaras 
gratuitamente. Cruzeiro, 
Pindamonhangaba e Gua-
ratinguetá têm feito as doa-
ções em locais com grande 
fluxo de pessoas. Aparecida 
não descarta possibilidade. 
Com mortes confirmadas, 
hospitalizados e casos de 
cura, Cruzeiro passou no 
final de abril, a oferecer dez 
mil máscaras para morado-
res, com foco no locais que 
possam haver aglomerações 
como supermercados, filas 
de bancos, lotéricas e se-
máforos. Além de pessoas 
que circulam por regiões 
de maior aglomeração, o 
trabalho atende ainda famí-
lias carentes assistidas pelos 
programas sociais que não 
possuem máscaras.
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Servidores 
de Aparecida 
têm 4,19%
de reajuste

A Câmara de Aparecida 
aprovou um reajuste de 
4,19% para o funcionalismo 
da Prefeitura, Saae (Ser-
viço Autônomo de Águas 
e Esgoto) e do próprio Le-
gislativo. A recomposição 
salarial é retroativa a 1 de 
março e vale para todos os 
funcionários concursados e 
comissionados. Já prefeito, 
vice, secretários municipais 
e vereadores não terão rea-
justes neste ano.

Os projetos foram enca-
minhados pelo Executivo no 
último dia 30.
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Servidores de 
Guará voltam 
a trabalhar em 
tempo integral 

A Prefeitura decretou na últi-
ma quinta-feira (7) e secretarias 
e departamentos retornaram à 
rotina de trabalho em tempo 
integral, durante oito horas 
a partir desta sexta-feira (8), 
exceto trabalhadores acima de 
sessenta anos de idade.
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Bastidores da Política

Prefeitos e vereadores correm 
contra o tempo com apenas 236 dias 
para concluirem projetos, obras e 
consequentemente a prestação de 
contas aos eleitores. E para os que 
pretendem carimbar o passaporte 
para mais um mandato, tem apenas 
147 dias - 20 semanas para con-
vencer os eleitores; pelas câmaras 
municipais a torcida de muitos para 
o adiamento das eleições.

Sylvio Ballerini
Erica Soler

Receita contra críticas
Alegando a pandemia do corona-

vírus, a presidente da Câmara de Ca-
choeira, Marisa Hummel, cancelou 
a sessão ordinária desta terça, mas 
convocou uma extraordinária para 
última quinta. Segundo o pessoal da 
padaria, na terça, o regimento previa 
indagações da oposição sobre o ‘ca-
minhão de dinheiro’ que a Prefeitura 
do Edson Nota está recebendo do 
governo, na extraordinária não. Ou 
seja, sem tribuna e requerimentos...

Contas aprovadas
Na contramão das críticas e es-

cracho do filho do professor, o Tribu-
nal de Contas do 
Estado aprovou 
as contas refe-
rentes a 2018 do 
prefeito Fábio 
Marcondes. Por 
unanimidade a 
saúde contábil 
da Prefeitura de 
Lorena caminha 

muito bem, para declínio do quinteto 
da maledicência na Câmara.

Batata assando
Rola pelas esquinas de Piquete, 

que a Câmara do Santana retomou 
o discurso de cassar a prefeita, desta 
vez por suspeita de superfaturamen-
to na compra de 
medicamentos. 
Como filme re-
petido, os eleito-
res admitem que 
os vereadores 
passaram esta 
Legislatura toda 
tentando contra 
o mandato de 
Teca Gouvêa e sem nenhum projeto 
relevante por parte do Legislativo. 
Com a palavra, os eleitores...

Coisas da Tia
O isolamento social tem inibido a 

participação da vereadora Tia Cleusa 
nas sessões (exceto a desta semana) 
de Câmara de Guará, mas segundo 
patuleia política, sua dedicação à 
limpeza e manutenção da estrada e 
ponte que dá acesso ao seu sítio, nas 
Pedrinhas, rendeu até live no face-
book, com tom de críticas é claro, 
ao prefeito...

Raspadão
Se depender das ruas pavimenta-

das, qualidade da água, atendimento 
social e de saúde e zelo com o pa-
trimônio público para credenciar a 
prefeita Erica Soler a disputar sua 
reeleição em Potim, a missão está 

quase cumprida. 
O ‘tapete preto’ 
já cobre ruas e 
avenidas da cida-
de, a concessão 
que levará água 
de qualidade de-
verá estar con-
cluída até julho, 
os cuidados com 

a população nas unidades de aten-
dimento de saúde estão acima da 
média e as famílias em vulnerabili-
dade continuam sendo assistidas. E 
para completar, seu projeto de uma 
praça de eventos com logo, concha 
acústica e infraestrutura no espaço 

Atos e Fatos
“A liberdade é poder 
de fazer tudo o que 
a lei permite”

Márcio Meirelles Montesquieu

QUE PAÍS É ESSE?
No final da década dos anos de 

1970, um grupo de jovens em Bra-
sília, criou um grupo musical tendo 
à frente o jovem Renato Russo.

Sua música e atitude ganhou o 
país e o mundo.

Letras críticas e ácidas ao regime 
estabelecido.

O regime militar não estava tão 
duro, ainda!

A mais famosa e de sucesso: 
“Que país é esse?”.

A letra da música é questiona-
dora e pretende tecer uma severa 
crítica social ao país, de norte a sul, 
abrangendo todas as classes sociais.

Nesta época, apesar do regime de 
exceção, a sensação de impunidade 
e falta de regra, onde a sua crítica 
constante não era só à classe políti-
ca, mas também a corrupção espa-
lhada e arraigada no nosso cotidiano.

Nas favelas no Senado
Sujeira para todo lado
Ninguém respeita 
a Constituição
Mas todos acreditam no futuro 
da nação
Que país é esse?

Interessante que o conceito de 
sujeira atravessa o tempo.

Atravessa anos e apresenta-se 
de forma diferente, pois os podres 
poderes se alimentam e a relação 
com a pandemia, água e sabão – para 
quem possui – salva vidas, mas não 
salva a honra.

O desrespeito à Constituição, os 
poderes que deveriam ser harmôni-
cos e independentes, atuam de forma 
deliberada pensando no futuro da 
nação?

Para uma grande parte da so-
ciedade que não tem água, esgoto 
tratado e sabão, identidade, cadastro, 
falta de cidadania, para o poder, no 
momento, o mais importante é a 
indicação do delegado da Polícia 
Federal.

A quantidade de brasileiros que 
morrem infectados pelo vírus e os 
hospitais repletos e sem assistência 
à espera da morte.

Estádios de futebol, olimpíadas 
e empréstimos de recursos públicos 

a países “amigos” e os corredores 
repletos de doentes a espera de uma 
assistência que não virá.
Na morte eu descanso
Mas o sangue anda solto
Manchando os papéis
Documentos fiéis
Ao descanso do patrão.
Que país é esse?

O presidente Bolsonaro, no ato 
de demissão do ministro Sergio 
Moro, colocou todo o seu ministé-
rio à exposição da nação fato que 
não ocorreu para alertar a socieda-
de dos riscos da pandemia.

Nos inconvenientes dados esta-
tísticos e na administração da crise, 
a não percepção que a tragédia 
do Covid-19 começa a invadir as 
regiões mais pobres do país, onde 
a vulnerabilidade à disseminação 
da doença é maior e onde não há 

água e sabão. 
A pergunta que não quer se 

calar: até quando o ministro Pau-
lo Guedes continuará à frente da 
economia?

O desarranjo na economia po-
derá causar mais mortes que o 
próprio vírus.

O ministro Paulo Guedes é de 
uma escola de economia de refor-
mas, uma escola liberal, neolibera-
lista reformista.

A partir de agora a economia 
necessitará de um gestor, de um 
economista heterodoxo, de gasto 
público, investimento e de controle 
fiscal.

Tudo isto, entretanto, não tem 
sentido para um governo que está 
preocupado com as eleições de 
2020 e não com os números de 
covas (com o perdão do trocadilho) 
em imagens semelhantes ao féretro 
das vítimas do holocausto.

Sem oposição e com o centrão, 
o melhor dos mundos para o pre-
sidente blindado das acusações e 
das” rachadinhas” e quem sabe a 
decifração dos delírios do Adélio.

A sociedade deverá estar pre-
parada para a quarentena 
política   dos próximos anos!

“salva vidas, mas não 
salva a honra”

Ao vereador de Lorena, Samuel 
de Melo, que posa de 'paladino 
da justiça' sem contudo honrar o 
seguimento eleitoral - os católicos 
carismáticos - que lhe confiaram os 
votos. Ele passou seu mandato intei-
ro sem à autoria de nenhum projeto 
relevante, participando e apoiando 
apenas rivalidades políticas contra 
o Executivo. Soberbo, presunçoso e 
custou ao muncípio mais R$ 300 mil. 

do Raspadão, será o ‘tiro de miseri-
córdia’ na oposição.

Segundo plano
Os rumores que a presença do 

ex-prefeito João Ribeiro (Cidadania) 
no palanque eleitoral de Luiz Rosa 

(PTB), poderia 
sinalizar uma 
substituição do 
prefeiturável na 
reta final da cam-
panha ao Execu-
tivo de Pinda, foi 
descartada pelos 
bem informados. 
Afirmaram que o 

grupo projeta ir de ‘Rosa’ contra a 
reeleição de Isael Domingues. Como 
em política o que é certo hoje, ama-
nhã é incerto, quem viver verá!!!

Comendo pelas beiradas
Corre na boca pequena de Guará, 

que o ex-prefeito Junior Filippo, 
além de pontuar nas redes sociais 
seu histórico de realizações - no 
período em que esteve no comando 
da cidade - está 
se comunican-
do pessoalmen-
te com mais de 
25% dos eleito-
res do municí-
pio, sem acesso 
à internet, ou 
que  não  tem 
tempo para con-
ferir postagem e aplicativos. Com o 
planejamento de um campanha en-
xuta, porém eficaz, o Coronelzinho 
vem no encalço da concorrência com 
o know how de jogar sempre nos 
erros dos adversários. E erros é que 
não tem faltado nesta temporada de 
caça aos votos.

Contra o poder econômico
É voz corrente entre os políticos 

de Canas, que a disputa ferrenha de 
Gustavo Lucena (PTB) ao Executi-
vo, vai ser de fato contra o ‘poder 
econômico’ da concorrência. Ou 
seja, enquanto RIccely Isalino (can-
didato do prefeito) mede orçamento 
de campanha com Silvana Zanin, 
Gustavo busca apoio junto aos elei-
tores que tem o ideal de ver uma 
cidade recuperando suas condições 
de desenvolvimento.

“Bem me quer...
...mal me quer...” Corre na boca 

pequena de Lorena, que o candidato 
Sylvio Ballerini tem encontrado 
dificuldades em administrar uma su-
posta crise interna na escolha de seu 
vice – convida 
Marcos Sá, des-
convida; anuncia 
Maurinho Fradi-
que, depois dis-
pensa; testa seu 
irmão Humberto 
para ver o aplau-
so da torcida e, 
por último, vazou 
pelo whats a pressão pela indicação 
do ‘enTão’ irmão do Vaguinho, de-
pois soltam nas redes sociais que se 
trata de fake. Enquanto o professor 
queima os neurônios para acertar 
seu palanque, a concorrência avança 
e os números eleitorais começam a 
divergir do pessoal do ‘já ganhou...’

Melhor de três
Parece que as informações que 

correu pelas esquinas de Aparecida 
nos últimos dias, dando conta que 
a prefeita Dina Moraes estaria de-
monstrando a disposição em dispu-
tar a reeleição, não chegou empolgar 
o mercado eleitoral. No cenário 
pré-eleição, Celso Alves continua 
disputando os votos para prefeito 
na primeira fila com o ex-vereador 
Piriquito Siqueira, seguido de Jef-
fercy Chad, afilhada do ex-prefeito 
Zé Louquinho. Perguntem ao vere-
ador Wadê Pedroso, aparentemente 
convidado para ser vice, mas por 
questão partidária o assunto não 
prosperou!!!

Pandemia na política
Em ritmo de coronavírus em 

Guará, perceberam que o candidato 
Argus Ranieri demonstrou o que 
sabe fazer muito bem, formar gru-
pos. De acordo com os matemáticos 
da praça, talvez precise duas ou três 
prefeituras, caso um dia seja eleito, 
para acomodar tanta gente reunida 
em um só palanque. 

Melhor que a encomenda
É voz corrente em Pinda, que 

o vereador e atual presidente da 
Câmara, Felipe Cesar, está passan-
do nesta eleição o bastão para seu 
filho, o popular Chicão. Pelo andar 
da carruagem, Chicão está entre as 
promessas de votos do PV, apoian-
do o palanque da reeleição de Isael 
Domingues.

A lado social da coisa
Pela leitura de muitos eleitores 

de Lorena, se possivelmente faltou 
‘um social forte’ no primeiro man-
dato de Fábio Marcondes, quase 
que sobrou neste segundo período 

da administração 
pública. A frente 
do Fundo Social 
do município, 
a vice-prefeita 
Marietta Barte-
lega, incorporou 
sua herança ma-
terna em termos 
de atendimentos 

às famílias e pessoas em estado de 
atenção. Foram milhares de mora-
dores alcançados através dos cursos 
profissionalizantes que ganharam 
novas perspectivas de trabalho e 
geração de renda. Com olhar atento 
e perícia administrativa, suas habi-
lidades somou com visão empreen-
dedora do prefeito por uma cidade 
em desenvolvimento.

Cova rasa
Parece que o grande investimen-

to da administração Edson Mota 
contra a Covid 19, foi na construção 
de 80 sepulturas para receber as 
possíveis vítimas fatais da doença. 
Quanto a estrutura hospitalar, ins-
talação de leitos de terapia inten-
siva com respiradores mecânicos e 
espaço adequado para isolamento 
dos pacientes, nenhuma medida foi 
anunciada.

Time que está ganhando
Mesmo com a adesão do verea-

dor Rodeley Mioto (agora Podemos) 
na plataforma eleitoral do prefeito 
Isael Domingues (PL), a continuida-
de de Ricardo 
Piorino (PSL) 
na vice-pre-
feitura,  está 
rendendo 90% 
das apostas no 
mercado políti-
co de Pinda. A 
vaga que já foi 
pleiteada por 
Magrão, flerta-
da por outros agregados e sinalizada 
ao suplente Everton Chinaqui, de-
verá continuar nas mãos do grande 
articulador da reeleição.

Teca Gouvêa

Fábio Marcondes

Junior Filippo

João Ribeiro

Marietta Bartelega

Ricardo Piorino
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Pinda e Ubatuba focam em investimento no 
sistema médico remoto durante a pandemia
Ações tentam tirar dúvidas sobre a Covid-19, sem necessidade de circulação de pessoas

Fotos: Divulgação PMP

Médico faz atendimento online, em sistema de teleconferência durante à pandemia do novo coronavírus

Para evitar a interrupção 
de assistência de saúde ao 
longo da quarentena, as pre-
feituras de Pindamonhanga-
ba e Ubatuba tem realizado 
atendimento remoto através 
de ligações telefônicas e 
aplicativo de mensagem 
para os pacientes.

Em Pindamonhangaba, a 
telemedicina foi implemen-
tada, ainda no último mês, 
para atender pessoas com 
consultas especializadas 
agendadas previamente. 
Os médicos fazem contato 
com os pacientes através do 
número de telefone infor-
mado no cadastro na ficha 
médica. Durante a consulta, 

Bruna Silva
RM Vale

o profissional pode fazer 
relatórios e atestados, além 
de prescrever receitas. O 
procedimento é feito a partir 
do CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas) – que teve o 
atendimento presencial sus-
penso devido ao coronavírus 
– local em que permanecem 
os prontuários. As unidades 
de saúde dos bairros tam-
bém estão autorizadas para 
que os médicos realizem a 
teleconsulta. Também há a 
possibilidade de o morador 
entrar em contato com espe-
cialista através de videocha-
mada pelo WhatsApp.

O secretário adjunto 
de Administração, Danilo 
Velloso, afirmou que essa 
é uma medida que tem 
como objetivo estreitar o 
relacionamento com o mo-

O governo João Doria (PSDB) 
prorrogou a quarentena em 
todo o estado até o próximo 
dia 31. O anuncio foi nesta 
sexta-feira, no Palácio dos 
Bandeirantes.

No final de abril, Doria havia 
anunciado o Plano São Paulo 
que iria flexibilizar a quaren-
tena e dar início a retomada 
econômica caso a população 
respeitasse o nível de isola-
mento em 50%.

Mas com a taxa em 47% 
segundo, de acordo com o 
Simi-SP (Sistema de Monito-
ramento Inteligente), o tucano 
definiu por mandar as regras 
colocadas em prática desde 
março. Em todo estado, o nú-
mero de infectados vem cres-
cendo e número de mortes já 
passa dos três mil. Na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), as 
confirmações chegaram a 815, 
com 41 mortes. 

"Teremos que prorrogar a 
quarentena até o dia 31 de 
maio. Queremos, sim, em breve 
juntos poder anunciar a reto-
mada gradual da economia 
como, aliás, está previsto no 
Plano São Paulo. A experiência 
de outros países, e nós temos 
utilizado essas experiências 
aqui, mostra claramente o 
colapso da saúde e, quando 
isso acontece, paralisa tudo”, 
destacou Doria.

Segundo o médico Dimas 
Covas, diretor do Instituto 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Isolamento social poupou mais de quarenta mil vidas desde 24 de março, quando a medida foi adotada

O governador João Doria, durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes; Estado prorrogou quarentena contra Covid-19 até o próximo dia 31

Fotos: Reprodução GESP

Doria prorroga quarentena até fim de maio 
Butantan, o isolamento social 
poupou mais de quarenta 
mil vidas desde 24 de março, 
quando a quarentena foi ado-
tada em São Paulo.

"Nós podemos chegar en-
tre 9 mil e 11 mil mortos. 
Isso considerando 55% de 
afastamento social. Se isso 
for menor, obviamente que 
esses números serão piores. 
Essa curva tem que ser ana-
lisada diariamente. (...) "Nesse 
momento, o que não pode 
acontecer é que essa taxa de 
contágio suba, e essa taxa de 
contágio subirá inevitavel-
mente se a taxa de redução 
da mobilidade social cair. Se 
isso fosse em torno de 30%, 
a curva teria uma inclinação 
íngreme e nós estaríamos 
diante de uma situação mui-
to difícil de ser enfrentada", 
afirmou Covas.

Outra preocupação é com 
relação à ocupação de leitos de 
UTI, que já chegou a 90% na 
capital. Já no estado o número 
é de 70%. A RMVale, as prefei-
turas tem buscado condições 
financeiras e estruturais para 
ampliar a estrutura. Quatro 
cidades da região seguem 
como destaque no índice de 
isolamento social até a última 
quarta-feira: São Sebastião 
(62%), Ubatuba (60%), Lorena 
(59%) e Cruzeiro (57%).

A programação de Doria era 
de que as cidades chegassem a 
pelo menos 50% para garantir 
a flexibilização. O mesmo 
levantamento aponta 47% de 
isolamento no acumulado das 
645 cidades paulistas.

rador que faz o isolamento. 
“Hoje, na (secretaria) Saúde 
de Pindamonhangaba, os 
médicos podem ligar com 
agendamento prévio para 
o munícipe perguntando, 
sondando e levantando 
informações a respeito da 
saúde. O munícipe que teria 
que se deslocar até o posto 
de saúde ou Centro de Espe-
cialidades, ele pode fazer via 
telefone. Então, isso já está 
em vigor há algumas sema-
nas e agora implementamos 
a videoconferência”. 

Ubatuba iniciou o atendi-
mento remoto recentemente 
através do WhatsApp para 
pessoa que tenham dúvi-
das sobre a Covid-19. Para 
que os questionamentos 
sejam esclarecidos, basta 
enviar “olá” para o número 
(12) 3834-2300, além de 
indicar nome e bairro em 
que reside, enfermeiros 
responderão, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 15h. 
A intenção é fazer com 
que o canal seja uma linha 
de combate às fake-news, 
que são disseminadas pela 
internet.

Guará determina retorno de atividades de servidores em tempo integral 
Trabalhadores com mais de sessenta anos não devem retornar; decisão cita atuação em home office para grupo de risco

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
decretou na última quinta-
-feira (7), que secretarias 
e departamentos poderão 
retornar à rotina de trabalho 
em tempo integral, durante 
oito horas por dia a partir 
desta sexta-feira (8), exceto 
trabalhadores acima de ses-
senta anos de idade.

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, alguns 
servidores municipais das 
secretarias estavam com 
jornada de trabalho redu-
zida em cinco horas. De 
acordo com a Prefeitura, 
os trabalhadores deverão 
retornar a dinâmica normal 
de trabalho durante oito 
horas diárias. Funcionários 

Wanessa Telles
Guaratinguetá

que fazem parte do grupo de 
risco não terão necessidade 
de cumprir a carga horária, 
podendo fazer o trabalho em 
home office.

A decisão foi tomada pela 
necessidade dos serviços. A 
flexibilização da quarentena 
na cidade, segundo o prefei-
to, respeita o decreto de iso-
lamento do governo estadual, 
que segue até o próximo dia 
31, prorrogação determina-
da nesta sexta-feira (8).

Isolamento – Com 51%, 
Guaratinguetá aponta queda 
na taxa de isolamento na 
última terça-feira (5), com-
parado a duas semanas atrás, 
quando estava com 54%. São 

Sebastião, Ubatuba e Lorena 
seguem acima da média, com 
62% e 60%, respectivamente. 
Caraguatatuba segue com 
55% e Pindamonhangaba 
54%, atingindo menor índice, 
mas na meta estipulada pelo 
Estado.

De acordo com o gover-
nador João Doria (PSDB), 
novas ações de combate 
à disseminação do vírus, 
serão adotadas. Cidades 
que apresentarem taxa de 
isolamento superior de 50%, 
terão quarentena flexibili-
zada. Nas demais cidades 
que não atingirem a média, 
medidas mais rígidas podem 
ser aplicadas.

 

Fotos: Reprodução PMG
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Águas Piquete realiza instalação de 
válvulas de alívio nos bairros da cidade

Da Redação
Piquete

Instalação de Válvulas aprimoram 
serviços de saneamento básico

 O aprimoramento cons-
tante com o uso de tecno-
logias é fundamental para 
aumentar a eficiência nos 
serviços de saneamento.  
As redes de distribuição 
de água se estendem por 
quilômetros por meio de 
tubulações, sendo comum 
o surgimento de ar, que 
pode ocasionar alguns 
danos, como perdas de 
pressão e vazamentos de 

aguá.
Em Piquete, a Águas 

Piquete, empresa respon-
sável pelo abastecimento 
do município, realizou 
no dia 03 de maio a ins-
talação de três válvulas 
de alívio, com o intuito 
de melhorar, controlar, 
verificar e retirar o ar das 
tubulações, melhorando 
assim a pressão da água 
distribuída na cidade, 
sendo que uma instalação 
foi ao final da rede da Rua 
Alcides Vilar, e outras as 

outras duas instalações 
no final da rede da Ave-
nida José Osmar Damico.

Segundo a gerente 
operacional da Águas 
Piquete, Indiara Jogas, 
a válvula de alívio tem 
como função expelir o ar 
acumulado na tubulação 
evitando que o mesmo se 
desloque para as residên-
cias próximas do local.

“Esse sistema de insta-
lação das válvulas é fun-
damental para diminuir 
a possibilidade de danos 

nas tubulações e manter 
a pressão estável, além 
de regularizar a rede de 
abastecimento para que 
não haja falta de água” 
explica Jogas.

A Águas Piquete aten-
de cerca de 13.500 mil 
pessoas no muncipio 
de Piquete e tem como 
objetivo oferecer água 
tratada e com qualidade.

“Temos o compromisso 
de realizar todas as ope-
rações necessárias na 
rede de abastecimento de 
água da cidade, prezando 
proporcionar mais bem 
estar e qualidade de vida 
para os cidadãos“ acres-
centa Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº. 02/2020
PROCESSO nº. 113/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Concorrência Pública acima referida, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização da Avenida 
Dr. Peixoto de Castro, Vila Zélia - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO 
e IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA em vias urbanas do Município, para atender as 
necessidades do Município de Lorena/SP, definidas no Projeto Básico, o Sr. Prefeito 
Municipal ADJUDICA E HOMOLOGA os procedimentos adotados e autorizo a contratação 
da empresa vencedora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
EMPRESA: J.B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ CNPJ: 03.750.447/0001-76
Valor Total: R$ 2.604.820,48 (Dois milhões seiscentos e quatro mil oitocentos e vinte reais
e quarenta e oito centavos).
Data de Homologação: 07/05/2020

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 202/2020; 2699/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa especializada em realização de exames não disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP 
CNPJ Nº: 07.185.057/0001-51
ÍTEM: Serviço Anti GAD
CONTRATADA: GASTROCLINICA GUARATINGUETÁ EIRELI
CNPJ Nº: 04.887.621/0001-90
ÍTEM: Manometria anorretal
CONTRATADA: RENATO M ROCHA RIBEIRO ME
CNPJ Nº: 20.655.842/0001-99
ÍTEM: Peptideo C, Dosagem de Insulina

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 203/2020; 2736GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
peças para conserto do termonebulizador veicular Pulsfog k-2 UBV-T, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
CNPJ Nº: 01.660.863/0001-58

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA 
com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
referente ao Processo nº 143/2020; 
1007/2020GPRO, com fundamento 
no Art. 25, caput, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação 
de assistência saúde na forma de 
plano privado, para adesão voluntária 
dos servidores municipais, mediante 
consignação em folha de pagamento.
C O N T R ATA D A :  C E N T R A L PA R -
CENTRAL DE SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA ME
CNPJ Nº: 11.609.386/0001-50

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 76/2020 do PROC nº 
143/2020-SUP – 1007/2020GPRO
CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Lorena 
OBJETO: Contratação de assistência 
saúde na forma de plano privado, 
para adesão voluntária dos servidores 
municipais, mediante consignação em 
folha de pagamento, os quais integram 
este instrumento, independente de 
transcrição.
C O N T R ATA D A :  C E N T R A L PA R -
CENTRAL DE SERVIÇOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA ME
CNPJ Nº: 11.609.386/0001-50
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 57/19 – PP nº 12/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ Nº: 74.550.476/0001-32
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de
vigência do Contrato nº 57/19, decorrente do Processo Licitatório nº 50/19, PP nº 12/19, 
firmado em 12 de abril de 2019, nos termos previstos em sua cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 01 (um) mês, a partir de 12 de maio de 2020.
Cláusula Terceira: A Contratada renuncia, neste ato, a aplicação do reajuste contratual 
previsto na cláusula 4.2.
Cláusula Quarta: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do Contrato, é de R$ 58.504,27 (cinquenta e oito mil quinhentos e quatro reais
vinte e sete centavos)
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: 08/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 33/2020 PROC. Nº 215/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
de fórmula infantil láctea visando atender a demanda do ambulatório de infectologia pelo 
período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 21 de Maio de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 28/2020 PROC. Nº 163/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a execução de serviços de exames de eletrocardiograma e 
eletroencefalograma com emissão de laudos via internet pelo período de 12 meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 05 de Maio 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.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão locutor de radio, estado
civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Barueri-SP, no dia 01 de janeiro de
1985, residente e domiciliado Rua Doutor José Gomes Vieira, nº 31, apto 4, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA LEUDA DA SILVA.
ELISABETE DE SOUZA CHIANFRONI, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Ubatuba-SP, no dia 01 de abril
de 1994, residente e domiciliada Rua Doutor José Gomes Vieira, nº 31, apto 4, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM CHIANFRONI e IOLANDA OLERIANO
DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAYKSON OLIVEIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
loja, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 02 de dezembro de 1993, residente e domiciliado Rua Capitão Antonio Marcondes
do Amaral, nº 157, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de WILSON DE
JESUS e MARA ROSANA OLIVEIRA DE JESUS.
SILVIA CAROLINE MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
solteira, de 24 anos de idade, nascida em Cubatão-SP, no dia 21 de fevereiro de 1996,
residente e domiciliada Rua Francisco Sebastião Borges, nº 12, São Vicente de Paulo,
Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CARLOS MENDES e RENILDES
DOS SANTOS MENDES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉVERTON ANSELMO SABINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
limpeza, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Morungaba-SP, no dia
25 de setembro de 1996, residente e domiciliado Estrada Municipal do Maçaim, nº
834, Maçaim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LUIS SABINO e MARIA ROSA
FERNANDES ANSELMO.
PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01
de abril de 1991, residente e domiciliada Estrada Municipal do Maçaim, nº 834, Maçaim,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ JORGE DOS SANTOS e MARIA BENEDITA
MOREIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ PLINIO DE PAULA CLARO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 29 de outubro de 1954, residente e domiciliado Avenida Quinze de Novembro, nº
190, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ELIDIO DE PAULA CLARO
e MARIA BENEDITA DE PAULA CLARO.
EDNEA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 58 anos de idade, nascida em Diadema-SP, no dia 17 de outubro
de 1961, residente e domiciliada Avenida Quinze de Novembro, nº 190, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO DA SILVA e MORENTINA DA
CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ROSA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Niterói-RJ, no dia 29 de junho de 1995,
residente e domiciliado Rua Attila Brotero Assis, nº 22, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de EDINELSON DE AZEVEDO SODRÉ e MARIA DA GLORIA SILVA ROSA.
EMILY SYMONI LIMA BRAÇA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de
maio de 1997, residente e domiciliada Rua Attila Brotero Assis, nº 22, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de EZEQUIEL TOMÉ BRAÇA e SIMONE SOUSA LIMA
TOMÉ BRAÇA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ EDUARDO DE NOVAES PACHECO, de nacionalidade brasileira, profissão
jornalista, estado civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de maio de 1983, residente e domiciliado Rua Haras Paulista, nº 330,
Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filho de SILVIO PACHECO e NELBE MARIA
CALDEIRA DE NOVAES PACHECO.
CAMILA DINIZ DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Resende-RJ, no dia 08 de maio de
1989, residente e domiciliada Rua Peru, nº 231, Parque das Nações, Pindamonhangaba
SP, filha de LUIZ CARLOS DOS SANTOS e IDALGINA DINIZ DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS FELIPPE DE OLIVEIRA LUZ, de nacionalidade brasileira, profissão monitor
de rastreamento, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pirassununga-
SP, no dia 02 de abril de 1990, residente e domiciliado Rua Francisco de Assis César,
nº 330, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO JUNIOR VAZ LUZ e
SILVANA DE OLIVEIRA.
ANA FLÁVIA FERREIRA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
pedagoga, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de junho de 1994, residente e domiciliada Rua Capitão Vicente Vizaco,
nº 190, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO JESUS DO
NASCIMENTO e ANA MARIA BARBOSA FERREIRA DO NASCIMENTO. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2020.
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A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
e região bragantina devem 
receber um reforço para o 
combate da pandemia do 
coronavírus, uma ajuda fi-
nanceira emergencial de R$ 
331 milhões.

Da Redação 
RMVale

Pacote federal atende região para combate à Covid-19

Com aumento de mortes, Caraguá 
promete ampliação de leitos da UPA

Após pressionar o Estado 
para a abertura de mais 
leitos no Hospital Regional 
do Litoral Norte devido à 
pandemia da Covid-19 (novo 
coronavírus), a Prefeitura de 
Caraguatatuba anunciou na 
última quinta-feira que mais 
do que triplicará a capacida-
de de atendimento na UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) do bairro Jardim 
Primavera. Contando com 
um investimento municipal 
de R$ 1,5 milhão, a iniciativa 
deve garantir a criação de 
oitenta vagas de retaguarda, 
sendo que dez contarão com 
respiradores para atenderem 
os casos mais graves da 
doença.

Publicado no site oficial da 
Prefeitura, o caraguatatuba.
sp.gov.br, o anúncio revelou 
que será iniciada na próxima 
semana a montagem dos 
novos leitos de retaguarda, 

Lucas Barbosa
Ubatuba

que serão destinados para 
a estabilização e monito-
ramento dos pacientes até 
que eles consigam vagas de 
transferência para as UTI´s 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo) do Hospital Regional 

Aumento de vagas de retaguarda na unidade é de 363%; cidade tem quatro óbitos confirmados

FIQUE
A SALVO DO

COVID-19.

Ética e transparência, a serviço do po.
GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

O Coronavírus (COVID-19) causa uma doença respiratória semelhante à 
gripe com sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. 
• Proteja-se lavando as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
• Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
• Evite aglomerações se estiver doente.
• Mantenha os ambientes bem ventilados.
• Não compartilhe objetos pessoais.

A CÂMARA CONFIA NA ATITUDE POSITIVA DA NOSSA GENTE PARA 
VENCER A BATALHA CONTRA O CORONAVÍRUS.

www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

O MELHOR REMÉDIO CONTRA O
CORONAVÍRUS É A INFORMAÇÃO.

Corredor da UPA em Caraguatatuba, cidade que promete ampliação no número de leitos para atender pacientes durante pandemia de Covid-19

Fotos: Reprodução PMC

ou da Casa de Saúde Stella 
Maris.

A expectativa municipal 
é que a melhoria na UPA 
seja concluída em até dez 
dias, tornado a unidade apta 
para atender mais vítimas da 

Repasse a municípios totalizam R$ 125 bilhões; Aparecida, Cruzeiro, Cachoeira e Guaratinguetá entram na lista do Estado
O Programa Federativo de 

Enfrentamento ao corona-
vírus prestará auxílio finan-
ceiro em um total de R$ 125 
bilhões a estados e municípios 
para combate à pandemia. 
O valor, que inclui repasses 
diretos e suspensão de dí-
vidas, será pago em quatro 
parcelas. Uma cota do valor 
destinado deve ser investido 

em políticas de saúde pública 
e assistência social.

Entre as cidades que rece-
berão a quantia estão Apa-
recida  R$ 4.044.196,59; 
Cachoeira Paulista 
R$ 3.727.658,26; Cruzeiro 
R$ 9.198.402,50; Guara-
tinguetá R$ 13.623.228,05 
e Pindamonhangaba R$ 
18.827.655,06.

O projeto de lei, que foi 
aprovado pelo Senado Federal 
no último sábado, aguarda a 
análise na Câmara dos Depu-
tados e segue para sanção 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
O objetivo da proposta é re-
duzir os efeitos da queda de 
arrecadação de impostos de 
estados e municípios, como 
o fechamento de comércios 
e empresas.

O programa estabelece 
R$ 60 bilhões de repasses 
da União a estados e muni-
cípios para financiar ações 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus; R$ 49 bilhões de 
economia com a suspensão do 
pagamento de dívidas com a 
União e bancos, como BNDES 
(Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social) 
e Caixa; R$ 10,6 bilhões de 
economia potencial com a re-
negociação de contratos com 
organismos internacionais.

A Prefeitura de Potim esti-
ma que por conta da parada, 
a arrecadação caia em torno 

de 5%, o equivalente a R$ 5 
milhões. Segundo o Executivo, 
os valores serão direcionados 
para o Tesouro Municipal. 
“Esse recurso em específico 

não será destinado às ações 
contra o Covid-19, no entanto 
a Prefeitura espera receber 
outros valores para esta ação 
em específico”.

Cidades que receberão aporte
Areias R$ 434.652,98
Bananal R$ 1.224.209,19
Canas R$ 574.690,44
Caraguatatuba R$ 13.593.475,68
Caçapava R$ 10.543.410,77
Cunha R$ 2.410.053,49
Lavrinhas R$ 812.038,26
Lorena R$ 9.921.854,77
Piquete R$ 1.527.549,10
Potim R$ 2.756.344,18
Queluz R$ 1.501.040,41
Roseira R$ 1.198.147,91
Silveiras R$ 704.885,00
Ubatuba R$ 10.155.958,91

Uma tabela divulgada pelo Senado mostra os valores 
divulgados por município. A distribuição é feita com 
base no número de habitantes. Confira abaixo quanto 
será destinado a cada cidade do Vale do Paraíba e 
região bragantina:

pandemia.
O aparelho já possuí seis 

leitos de emergência e ou-
tros 16 de observação, que 
funcionam no segundo andar 
do prédio. Com a ampliação 
anunciada, o número de va-

gas saltará de 22 para 102, 
representando um aumento 
de 363%.

A iniciativa busca garantir 
uma melhor estrutura de saú-
de diante o avanço da doença 
no município, que até a tarde 

desta sexta-feira (8) registra 4 
mortes e outros 41 pacientes 
infectados pelo coronavírus. 
Além de um óbito, a cidade 
tem 48 casos suspeitos. 

De acordo com a secreta-
ria de Saúde, Caraguá conta 
atualmente com sete leitos 
de UTI e vinte de enfermaria 
na Casa de Saúde Stella Ma-
ris. O número de pacientes 
internados na unidade não 
foi revelado pelo Executivo. 

Já o Hospital Regional pos-
sui dez leitos de UTI e outros 
dez de enfermaria. De acordo 
com a secretaria de Saúde do 
Estado, a metade dos leitos de 
UTI já está ocupada.

Tentando evitar um colap-
so no atendimento médico 
à pacientes de Covid-19 na 
cidade litorânea, o prefeito 
Aguilar Junior (MDB) enviou 
na última segunda-feira um 
ofício ao governador, João 
Doria (PSDB), solicitando 
a ampliação do número de 
leitos no Hospital Regional.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a secretaria 
de Saúde do Estado informou 
que se necessário, o pedido 
será atendido. O número de 
possíveis novas vagas não foi 
revelado. A pasta ressaltou 
ainda que Caraguá recebeu 
recentemente um apoio es-
tadual de R$ 957 mil para 
aplicar em ações de enfren-
tamento à pandeia.

Prefeitura recebe materiais de saúde 
para combate a pandemia em Silveiras

Silveiras recebeu mate-
riais de proteção para o 
combate a pandemia do 
novo coronavírus. A doação 
veio por meio da parceria 
do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte e Mantiqueira) e 
Ministério Público de São 
Paulo. 

São quatrocentas másca-
ras n° 95, 420 aventais de 

Marcelo Augusto dos Santos
Silveiras

proteção, 20 caixas de luvas, 
60 rolos de lençol, 100 litros 
álcool etílico e 100 litros 
de álcool em gel 70%. A 
cidade ainda não confirmou 
nenhum caso de covid-19, 
porém a um caso suspeito.

Segundo a Prefeitura, os 
materiais foram destinados 
para as Unidades de Saúde 
da cidade, com destaque 
para a Unidade Mista de 
Saúde, responsável pelo 
atendimento dos casos de 
coronavírus.

A diretora de Saúde, An-
dreza Maura de Lacerda Pe-

reira, disse que o município 
necessita muito desses insu-
mos por conta da pandemia 
do Covid-19, principalmente 
luvas, máscaras e álcool 
gel. “Estamos trabalhando, 
organizando os serviços de 
saúde com materiais, equi-
pamentos, fluxos adequa-
dos, treinamento de equipe, 
orientação e cuidados a 
população. Esse material 
vem nos ajudar a garantir 
a segurança dos nossos 
profissionais de saúde e de 
todos os pacientes que ne-
cessitarem de atendimento”.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 600,00 Telefone: 
99709-8800 ou 3125-
7424
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso. Telefone; 
3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 
Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343

Banca de Jornal em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, tratar 
com o proprietário. 
Telefone: 99707-6207
Vendo uma Pitbike 
60,00, 1 capacete 
amarelo 20.00 e 1 
porta de vidro 60,00. 
Telefone: 3013-8784 
ou 99141- 7904
Frete, mudanças e 
carreto em geral é 
com o expressinho 
mineiro em toda a 
região e capital. Te-
lefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Vendo em Aparecida, 
mesa com 4 cadei-
ras, torneada. 1 arca 
grande que acompa-
nha guarda roupa de 
solteiro e cadeiras 
avulsas. Telefone: 
3105-3674
Preciso de um gabi-
nete antigo de máqui-
na de costura singer 
que cabe na máqui-
na. Falar com Cida. 
Telefone: 3125-7072
Vende-se um Totem 
Luminoso, para fa-
chada em aço, super 
resistente, completo, 
fechamento e  lâmpa-

das. Telefone: 99785-
6236
Vendo um Acordeon 
Longhini 80, baixos e 
violão gianinni. Tele-
fone: 98877-8501
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Anderson pintor, or-
çamento sem com-
promisso. Telefo-
ne: 99676-3124 ou 
98898-7360
Carlos Pirão. Faço 
calhas, rufos, pinga-
deiras, telhados. Pin-
tura interna e externa. 
Telefone: 98230-2793 
ou 98145-3533
Estágio de Direito a 
partir do 4º ano ou já 
formado. Enviar cur-
riculo para franquia-
vale@yahoo.com.br
Trabalho como cuida-
dora, acompanhante 
hospitalar, diurno, 
noturno, contato Gil-

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 

com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11) 
98351-1966
PINDA – vendo We-
ekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – 
Tr.F: 99140-3069
PINDA – vendo Fox 
Trend 1.0 8v ano 
2011 – 4pts – cinza 
- abaixo da tabela. 
Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 
1.8 8v – 4pts – G 
– d i r /ar / t r v.  Tr.F: 
99145-4820 
Vendo um gol G7, 
ano 2017, comple-
to, econõmico, pre-
ço justo. Somente 
vendas. Telefone: 
99662-1964
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
PINDA – vendo Cor-
sa Wind 1.0 ano 98 
IPVA ok – G – 2 pts 
– prata. Tr.F: 99798-
8701
PINDA – vendo C4 
Pallas 2.0 automático 
– prata. Tr.F: 98156-
4404
PINDA – vendo Sa-

veira G3 1.6 ano 
2003 – preta – G – 
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Mon-
tana Conquest 1.4 
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF: 
99103-3527
TAUBATÉ – vendo 
Yamaha Fase 250 
ano 2017 – único 
dono, 10.000 Km ro-
dados IPV 2020 ok, 
Tr.F: 98227-9186
Vende-se um Ecos-
port, em Lorena, fsl, 
1.6, flex, ano 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756 ou 3152-3071
Vendo Pál io, 1.0, 
ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 
15 . 8 0 0 .0 0 ,  IPVA 
p a g o .  Te l e f o n e : 
98823-7761 
Vende-se Onix, ltz,, 
ano 2014, flex, dire-
ção, vidro elétrico, 
trava elétr ica, to -
talmente revisado. 
IPVA pago. Telefone: 
99665-2324
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta 1.0 8v ano 
2006/07  – dir/trv/vd 
elétrico – Flex – pra-
ta. Tr.F: 99101-4072
TAUBATÉ – vendo 
XRE 300 ABS ano 
2013 – Flex. Tr.F: 
99685-9549
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta Class 1.0 8v 
ano 2008 – Flex – 
preto – 4pts IPVA ok. 
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo 
Cross Fox 1.6 ano 
2014 – 30.000km 
-  IPVA ok – ótimo 
estado. Tr.F: (11) 
94479-2232
TAUBATÉ – vendo 

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
1.000.00. Telefone: 
99160-9218
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem. 
Ótima localização. 
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobi-
liada, valor R$ 650.00 
no Village Santana, 
interessados, ligar: 
3125-7464
Aluga-se kitnet na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, ótimo preço. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento 
no Beira Rio 1 com 
1 vaga coberta, 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área 
de serviço excelente. 
Telefone: 99676-2177
Aluga-se chácara 
para festas, bairro 
Bom Jardim. Tele-
fone: 3125-7437 ou 
99114-5073
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Vendo terreno no 
Campo do Galvão, 
medindo 900m², lotes 
juntos no valor de 
1 milhão e 300mil. 
Telefone 3132-8151 
ou 99709-0300
Vende-se casa Coo-
pemi, com 3 quartos 
(sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem. Total de 300m². 
Valor 420mil. Aceito 
financamento. Tele-
fone: 3132-8151 ou 
99709-0300
Vendo uma casa para 
reforma, preço ava-
liado como terreno. 
em Guaratinguetá no 

mara. 
Telefone: 99168-3136
Vendo padaria mais 
charmosa da cidade, 
área nobre, freguesia 
formada. Negócio de 
ocasião. 
telefone: 98145-3109
Vende-se impresso-
ra HP, deskjet 3050, 
sem fio, impressora 
e scanner R$ 150.00. 
Telefone:
99676-2177
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
A mangtube de Uba-
tuba trabalha com 
diversos t ipos de 
mangueiras e cone-
xões. Atendemos os 
mais variados seto-
res industriais forne-
cendo mangueiras 
montadas, confirme a 

bairro da 
Pedreira. Escritura e 
IPTU, tudo certinho. 
Valor R$: 85.000.00. 
Mais informações no 
telefone: 12 99108-
2244
Vende-se apartamen-
to no centro de Gua-
ratinguetá, próximo 
ao Colégio do Carmo, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, vaga 
para garagem. Valor: 
165mil. Aceita 
apartamento em Lo-
rena como parte de 
pagamento. Telefo-
ne: 99220-2035 ou 
99759-5353
Vendo chacara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos fun-
dos, piscinas natu-
rais. Local lindo.
telefone: 99614-2077
Vendo casa no São 
Manoel, reformada e 
quitada, com piscina. 
Valor de ocasião. R$ 
115mil.
Telefone: 3013-6471 
ou 98811-1252
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 
metros da cachoeira 
do ipiranguinha
em término de cons-
trução, faltando ape-
nas acabamentos 
de pisos na cozinha, 
banheiro e sala.
Parte de cima com 
uma suíte. Terreno 
mede 7.5 metros de 
frente por 18 de fun-
do. Telefone: 
86 98180-3171
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020 PROC. Nº 112/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), conforme quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PROATIVA HOSPITALAR EIRELI ME
CNPJ Nº: 27.656.480/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12
VALOR TOTAL: R$ 4.905,20(quatro mil novecentos e cinco reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2020PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 02– Contrato nº 49/18 – Proc. 2962/2020GPRO
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena.
LOCADORA: AMANDA MARIANA NUNES PEREIRA LEITE, CPF Nº: 370.550.908-
06 e ANANDA KARINA NUNES PEREIRA LEITE, CPF Nº: 403.663.888-27
OBJETO: Cláusula Primeira: Opera-se a alteração contratual da LOCADORAM, 
devido a apresentação da Matrícula nº 3.510 do Cartório de Registro de Imóveis 
de Lorena, para Sra. Amanda Mariana Nunes Pereira Leite e para Sra. Ananda 
Karina Nunes Pereira Leite, ambas devidamente qualificadas.
Cláusula Segunda: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 49/18, cujo objeto é a locação de imóvel situado 
na Rua José Gemelli, nº 107, Vila Normandia, Lorena/SP, CEP: 12.602-590, 
onde encontra-se instalada a Unidade de Atendimento de Reintegração Social, 
firmado em 04 de maio de 2018, nos termos previstos em sua Clausula Segunda, 
Parágrafo Primeiro.
Cláusula Terceira: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 04 de maio de 2020.
Cláusula Quarta: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato original.
Cláusula Quinta: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 13.458,96(treze 
mil quatrocentos cinquenta e oito reais noventa e seis centavos), sendo certo que 
este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de 
R$ 1.121,58(um mil cento vinte e um reais cinquenta e oito centavos)
Cláusula Sétima: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
Cláusula Oitava: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 26/2020– PROC. Nº 137/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição kits para 
testes de diagnósticos de dengue, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. 
HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº: 05.343.029/0001-90
Vencedora dos Itens: 01,03
Valor Total: R$ 33.492,50(trinta e três mil quatrocentos noventa e dois reais e 
cinquenta centavos)
EMPRESA: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP CNPJ Nº: 23.980.789/0001-90
Vencedora dos Itens: 02,04
Valor Total: R$ 18.231,94(dezoito mil duzentos trinta e um reais noventa e quatro 
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 176/2020; 
2375/2020GPRO, com fundamento no art. 25, inciso I, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição de munições para atender as necessidades da 
Secretaria de Segurança Pública.
CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CNPJ Nº: 57.494.031/0001-63

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 181/2020; 2924/2020GPRO, 
com fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na 
aquisição de marmitex de tamanho grande 850ml, destinados ao enfrentamento 
da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: R RANGEL RIBEIRO ME CNPJ Nº: 19.414.891/0001-50

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do 
município de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 32.421.421/0001-82
VENCEDORA DOS ITENS: 02,08,11,12,15,16, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 74,  76, 
78, 80, 82, 90,92,94,115,116,121,122,123,124, 125,126,128,169,170,173,174, 
175, 176,182,  209,210,235,236,237,238,264,266,268,269,270, 272, 273, 274, 
275, 276, 277, 278
VALOR TOTAL: R$ 151.152,63(cento cinquenta e um mil cento ciquenta e dois 
reais sessenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 75/2020 do PROC nº 181/2020-SUP – 2924/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de marmitex de tamanho grande 850ml, composto por uma 
opção de carne bovina ou frango, um acompanhamento, arroz, feijão, maionese e 
salada, destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente 
do COVID-19 que serão fornecidos nas condições estabelecidas neste contrato 
e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: R RANGEL RIBEIRO ME CNPJ Nº: 19.414.891/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 5.300,00(cinco mil e trezentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2020
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Cidades da RMVale distribuem máscaras
de tecido em proteção contra o coronavírus
Ação tenta garantir condição da população seguir determinação estadual para uso obrigatório do material

Para auxiliar a população 
no combate ao novo coro-
navírus, cidades da região 
têm distribuído máscaras 
gratuitamente. Cruzeiro, Pin-
damonhangaba e Guaratin-
guetá têm feito as doações 
em locais com grande fluxo 
de pessoas. Aparecida não 
descarta possibilidade.

Com mortes confirmadas, 
hospitalizados e casos de 
cura, Cruzeiro passou no 
final de abril, a oferecer dez 
mil máscaras para morado-
res, com foco no locais que 
possam haver aglomerações 
como supermercados, filas 
de bancos, lotéricas e se-
máforos. Além de pessoas 
que circulam por regiões 
de maior aglomeração, o 
trabalho atende ainda famí-
lias carentes assistidas pelos 
programas sociais que não 
possuem máscaras.

A Prefeitura ressaltou 
ainda que há instituições 
produzindo o material com 
preços promocionais e que 
inclusive, parte da população 

Bruna Silva
RM Vale

também está confeccionan-
do o material de proteção.

Pinda iniciou a entrega das 
dez mil máscaras arrecadas 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade, ainda na última 
semana, na praça Monse-
nhor Marcondes. Artesãs 
e costureiras voluntárias 
confeccionaram o material, 
que chegaram a ser distri-
buídas junto à doação de 
cestas básicas da campanha 
“Uma Mão Lava a Outra”. 
A atividade é realizada em 
ruas centrais, com foco em 
pessoas que estão em filas 
de bancos e que precisam 
estar fora de casa. De acor-
do com a Prefeitura, ações 
como essa são importantes, 
pois impedem que quem não 
têm condições de adquiri-la, 
estejam em risco ou passem 
por situação embaraçosa.

Guaratinguetá passou a 
fazer a distribuição, nesta 
semana, nas feiras livres, 
em paralelo à fiscalização 
das barracas para que os co-
merciantes estejam cientes 
das medidas de prevenção 
adotadas. A gestão municipal 
informou que trezentas más-
caras estão sendo doadas 

Câmara deixa prefeita, vereadores e secretários 
de fora em reajuste de servidores de Aparecida
Recomposição retroativa ao mês de março atende funcionários do Executivo, Legislativo e Saae

A Câmara de Aparecida 
aprovou um reajuste de 
4,19% para o funcionalismo 
da Prefeitura, Saae (Serviço 
Autônomo de Águas e Esgoto) 
e do próprio Legislativo. A re-
composição salarial é retroa-
tiva a 1 de março e vale para 
todos os funcionários con-
cursados e comissionados. 
Já prefeito, vice, secretários 
municipais e vereadores não 
terão reajustes neste ano.

Os projetos foram enca-
minhados pelo Executivo no 
último dia 30. O primeiro 
deles solicitava o reajuste 
para os servidores da Pre-
feitura e do Saae. Para essa 
votação, a Câmara aprovou 
por 8 a 1, sendo que apenas 
o vereador José Reis Dudu 
(PL) se absteve.

Na segunda votação, para 
recomposição salarial para 

Leandro Oliveira
Aparecida

o Legislativo, o placar se 
repetiu, mas com a abs-
tenção da vereadora Ana 
Alice Braga (Podemos). “Esse 
reajuste não se aplica aos 
agentes públicos, só para o 
funcionalismo de um modo 
geral. Incluindo aposenta-
dos e pensionistas também. 
Inclusive os comissionados 
(receberão). A prefeitura e 
a câmara possuem os comis-
sionados, que também terão 
reajuste”, afirmou o diretor 
geral da Câmara, José Geral-
do de Souza.

De acordo com o diretor, 
os projetos originais, enca-
minhados pelo Executivo, 
englobavam os reajustes aos 
agentes públicos. Foi solici-
tado pelo presidente da Casa, 
Francisco Egídio Monteiro, o 
Fram Pé Sujo (PSDB), a reti-
rada da recomposição para 
os vereadores e, foi sugerido, 
o mesmo para os cargos de 
secretários municipais, pre-
feito e vice.

diariamente em frente às 
agências bancárias, pontos 
de ônibus e rodoviária. Pinda 
e Guará haviam tornado o 
uso obrigatório do equipa-
mento de proteção em áreas 
públicas, estabelecimentos 
comerciais e transporte pú-
blico, antes mesmo da norma 
estadual, colocada em prá-
tica na última quinta-feira.

Em Aparecida, a adminis-
tração informou que até o 
momento somente os fun-
cionários receberam, com 
atenção especial à equipe 
da Frente de Trabalho, DSM 
(Departamento de Serviços 
Municipais) e servidores 
que estejam nas ruas dia-
riamente, evitando assim, 
que possivelmente, entrem 
em contato com o vírus da 
Covid-19”.

O Município destacou ain-
da que a população tem 
compreendido e colaborado 
com uso de máscaras, mas 
as doações municipais ainda 
não foram feitas e que essa 
ação não foi descartada e 
“pode ser feita a qualquer 
momento”. A cidade vizinha, 
Potim, também não prevê 
doação para os habitantes.

Fotos: Divulgação PMG

Entrega de máscaras em Guará; cidades atendem população após decreto estadual sobre obrigatoriedade

O vereador Fran Pé Sujo, em sessão de Aparecida; reajuste atende servidores municipais dos dois poderes

Fotos: Marcelo A dos Santos
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Prorrogados, convênios do turismo 
atendem obras e programas na região
Estado de São Paulo investe mais de R$ 85 milhões em obras de infraestrutura para cidades MIT’s

A Setur (secretaria Estadual 
de Turismo) ampliou prazo 
de 62 convênios com 45 es-
tâncias e MIT’s (Municípios 
de Interesse Turístico), para 
investimento em infraestru-
tura no estado de São Paulo, 
equivalente a R$ 85 milhões. 
O novo prazo, de noventa dias, 
entrou em vigor no dia 21 de 
março, data em que os con-
vênios terminariam, quando 
foi decretado estado de cala-
midade pública da pandemia 
do novo coronavírus.

A medida busca flexibilizar 
prestação de contas de obras 
prejudicadas pela Covid-19. 
Cidades do RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) também 
ganharam esse tempo extra.

De acordo com a Prefeitura 
de Guaratinguetá, foram en-
tregues recentemente 130 
placas de sinalização turística 

Wanessa Telles
RMVale

pela cidade. O acesso ao San-
tuário Frei Galvão recebeu 
manutenção e reforma na 
iluminação e faixa de pe-
destre. A fase de construção 
do túnel de acesso e duas 
obras no Mercado Municipal 
ainda estão em andamento. 
A revitalização do Centro e 
alargamento das calçadas na 
rua Doutor Martiniano teve 
previsão de início na última 
terça-feira (5) e a obra para 
a estrada do Gomeral ainda 
está em licitação.

Cruzeiro – A reforma da 
praça Doutor Antero Neves 
Arantes deve ser entregue 
à população em junho deste 
ano. Foram R$ 594.497,60 
investidos na iluminação, 
reforma do palco e pista de 
skate. Além da instalação de 
câmeras de segurança e uma 
base para a Polícia Municipal, 
a praça recebeu um novo 
playground e instalação de 
nova fonte. 

A primeira etapa da re-
forma do Mirante e praça Andamento da obra na praça Antero Neves, no Centro de Cruzeiro; cidade esta no grupo de MIT's atendidos

Fotos: Reprodução PMC

A empresa Tenaris doou uma 
série de itens e equipamentos 
de saúde à Prefeitura de Pin-
damonhangaba em apoio à 
preparação da infraestrutura 
necessária para o enfrentamen-
to do novo coronavírus.

A empresa entregou na UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) do bairro Cidade Nova 
quatro monitores multiparâ-
metro (equipamento utilizado 
para acompanhar a evolução 

Tenaris doa EPI's a UPA do Cidade Nova
Da Redação 
Pindamonhangaba

do Santo Cruzeiro está em 
andamento e aguarda pro-
cesso de licitação de R$ 400 
mil. Com investimento de 
R$ 200 mil, a obra do Santo 
Cruzeiro aguarda assinatura 
do convênio pelo Governo 
do Estado. Outro projeto que 
aguarda assinatura de con-
vênio é a obra de instalação 
do Parque de Aventuras no 
Bosque Municipal.

Segundo prefeitos e secre-
tários de Turismo de todas as 
70 estâncias e 140 MIT's, uma 
das maiores preocupações 
seria a redução das estru-
turas administrativas, que, 
consequentemente, afetaria 
as prestações de contas pelos 
municípios, vistorias técnicas 
e emissão de laudos e atesta-
dos de obras.

Após o fim da pandemia e 
normalização das atividades, 
os convênios serão adita-
dos normalmente mediante 
apresentação do plano de 
trabalho, que será adequado 
ao novo cronograma.

dos indicadores de saúde de 
um paciente).

Na mesma ação, foram des-
tinados à secretaria de Saúde 
mais quatrocentos óculos de 
proteção e cinco mil máscaras 
cirúrgicas, totalizando mais de 
18 mil equipamentos de prote-
ção doados. Até o momento, a 
cidade conta, entre outros itens, 
com máscaras PFF2, aventais 
e luvas. “... É permitida a pre-
sença de um acompanhante, 
conforme prerrogativas legais 
existentes, desde que este não 
seja gestante, maior de 65 anos 

e que não tenha problemas res-
piratórios (gripe ou resfriado)... 
Um boletim médico hospitalar 
será emitido e o enfermeiro do 
setor no qual o paciente está 
internado atenderá as ligações 
do familiar/ responsável, no 
horário entre 15h e 18h, e 
informará sobre as condições 
clínicas dos pacientes... (trecho 
da nota)”.

O nome e contato de uma 
pessoa de referência (preferen-
cialmente familiar de primeiro 
grau) e telefone para contato 
será solicitado.Ação da Tenaris, em apoio ao combate ao novo coronavírus em Pinda

Fotos: Reprodução Tenaris


