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Governo Doria 
decide manter 
região na fase 
2 do Plano SP
Decisão é motivada por aumento de internações 
e mortes por Covid-19 nas cidades da RMVale; 
flexibilização pode regredir se pandemia se agravar

O governador Joao Doria 
(PSDB) anunciou no início da 
tarde desta quarta-feira (10) 
que não permitirá a reabertura 
de novas atividades econômi-
cas na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) até o próximo 
dia 28. De acordo com o chefe 
do Executivo, a medida, que 

mantém a região na fase 2 
“Laranja” do Plano São Paulo, 
foi motivada pelo aumento 
dos números de internações 
e mortes causadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19). Du-
rante entrevista coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, Doria revelou a ma-
nutenção da RMVale na “Fase 

Laranja”, que determinou no 
último dia 1 medidas de flexi-
bilização econômica no estado, 
permitindo, além de serviços 
essenciais, o funcionamento 
apenas de concessionárias de 
veículos, escritórios, imobi-
liárias, lojas de comércio em 
geral e shoppings.

O governador João Doria, em coletiva de imprensa, na quarta-feira; RMVale segue em fase 2 “laranja”

Foto: Reprodução GESP
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Arrecadação 
despenca na 
quarentena 
de Aparecida
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Auxílio emergencial entra 
na terceira fase em Lorena

A Sads (secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social) de 
Lorena entrou na terceira etapa do programa Emergencial Temporá-
rio. Mais de 5,2 mil famílias já receberam os cartões com a primeira 
parcela de R$ 122,42 de benefício. Para os que ainda não retiraram 
o auxílio, a Prefeitura organizou um novo sistema de atendimento 
aos remanescentes. Pág. 3

Licitação da
água volta a 
ser suspensa 
em Potim

A esperada concessão dos 
serviços de abastecimento e 
tratamento de água em Potim 
voltou a sofrer um atraso devi-
do à uma nova decisão judicial. 
A liminar concedida esta sema-
na, prevê que a licitação seja 
suspensa até que a promotoria 
avalie pedido feito por uma 
empresa concorrente, que se 
sentiu prejudicada durante a 
concorrência.
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A realidade de muitas cida-
des no Brasil é de dificuldades 
financeiras durante a pande-
mia de coronavírus. Em Apa-
recida, o cenário é o mesmo. 
A Prefeitura confirmou que a 
arrecadação de tributos está 
em forte queda há dois meses 
e isso pode comprometer o 
investimento em setores e 
serviços municipais.

Estado amplia leitos de UTI no 
Hospital Regional de Caraguá

Atendendo ao pedido dos 
prefeitos do Litoral Norte, o 
Governo do Estado liberou 
na última terça-feira (9) a 
abertura de mais seis leitos 
de UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo) no Hospital 
Regional de Caraguatatuba 
para o atendimento exclusivo 
de pacientes diagnosticados 
com coronavírus (Covid-19). A 
medida foi comemorada pelos 
gestores das cidades litorâneas, 
que juntas totalizam 27 mortes 

e 805 moradores infectados. 
De acordo com a Prefeitura 
de Caraguatatuba, diante do 
aval do governador João Doria 
(PSDB) para a ampliação da 
estrutura de atendimentos no 
aparelho público, o Hospital 
Regional passou a contar com 
vinte leitos de UTI e outros dez 
de enfermaria. Desta maneira, 
a unidade começou a operar 
com 75% de sua capacidade 
de leitos, de quarenta.
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Aglomeração em ônibus de Pinda 
gera reclamação de moradores

Com a pandemia da Co-
vid-19, os horários das linhas 
do transporte público de Pinda-
monhangaba foram alterados 
devido à redução de pessoas 
circulando. Mas a flexibilização 
iniciada, na última semana, 
aumentou o fluxo de traba-
lhadores que retomaram a 
rotina. O problema é que, uma 
semana depois, as linhas ainda 
não haviam sido normalizadas.
Há registros de aglomerações 
em horários de pico. Em nota, 
a administração municipal en-
fatizou que “mantém conversas 
com a empresa de transporte 
público municipal.

Ônibus da Viva Pinda, circula pela cidade; pressão pós reclamações
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Ubatuba tem
R$ 700 milhões 
para saneamento

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Arquivo Atos
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para baixar o fiasco do escândalo 
envolvendo o Fradique e a pressão 
dos ‘inhos’ que pleiteavam a vaga. 
Já ‘aquele outro’, com seu grupo, 
além dos rumores e lamúrias de que 
ficaram com a grana presa no SFO, 
nem a especulação política arrisca 
comentar...

Resposta imediata
Ventos dos corredores da Câma-

ra de Guará informaram que o gabi-
nete do prefeito pretende conquistar 
a simpatia dos opostos no plenário. 
Segundo os bem informados, os 
pedidos dos vereadores da oposição 
são atendidos com mais velocidade 
em detrimento dos integrantes da 
base. Parece que no requerimento 
para o pagamento das creches em 
função da pandemia, o ‘amigo do 
Arilson’ pediu num dia, e no outro, 
foi atendido. Perguntem ao Pedro 
Sannini!!!

Farra das cestas básicas
Corre na boca pequena de Gua-

rá, que o Ministério Público reagiu 
às várias denúncias da ‘farra das 
cestas básicas’ na Assistência So-
cial do município. O promotor de 
justiça notificou o ex-secretário, 
com cópia para os vereadores, pro-
vavelmente sugerindo uma abertura 
de Investigação na Câmara, para 
trazer os devidos esclarecimentos 
à população, para que ninguém 
seja impugnado ou impedido de 
concorrer às eleições vindouras...

Contra a maré
Parece que o sonho do prefeito 

de Guará em entregar à população o 
novo Pronto Socorro – em obras de 
adaptação – vai ganhar nova data, 
após três adiamentos. Tem espiritua-
listas achando que a oposição está de 
‘olho gordo’ em cima da obra que já 
enfrentou vários obstáculos e por últi-
mo, a baixa de um dos trabalhadores, 
que faleceu com suspeita do novo 
coroanvírus (o caso teve resultado 
negativo, liberando a obra). Nas redes, 
rolam apostas do que sai primeiro: a 
vacina contra a Covid-19 ou o Pronto 
Socorro do homem...

Segundas e terceiras...
...intenções. Sem nenhuma con-

trapartida a oferecer aos milhares de 
moradores de Lorena, que torcem 
por vagas para conseguir estacionar 

seus veículos na 
região central, o 
vereador Fábio 
Longuinho le-
vou a oposição 
a tentar barrar 
a implantação 
da Zona Azul 
na cidade. Para 
os bem infor-

mados uma medida totalmente po-
litiqueira, mas para o prefeito Fábio 
Marcondes, a coisa está mais para 
“apresentar a dificuldade para em 
seguida talvez oferecer facilidade”, 
talvez aos empresários, uma vez que 
no Executivo está vedado este expe-
diente de ‘toma lá, dá cá’!!!

Aviso aos navegantes
Para quem repudiava a possibi-

lidade do prefeito Fábio Marcondes 
subir no palanque de Marietta Bar-
telega, com certeza está sofrendo 
de cólica in-
testinal nestes 
últimos dias. 
Em sua par-
ticipação no 
Atos no Rádio 
desta semana, 
M a r c o n d e s 
confirmou sua 
presença ativa 
na campanha à sucessão de sua 
vice, com requinte 'bota pra que-
brar' e revelações bombásticas. 
Salvem-se quem puder...

Fabio Longuinho

Bastidores da Política

Tony Tuma

Atos e Fatos
“Quem quiser se curar da ig-
norância precisa confessá-la”.

Márcio Meirelles  Michel de Montigne

QUE POVO É ESSE?
Que povo é esse que se revoltou 

contra as autoridades sanitárias, no 
início do século passado, contra a 
vacina da varíola?

A causa foi a vacinação obriga-
tória, uma das medidas do médico 
Osvaldo Cruz, para melhorar o 
saneamento da cidade do Rio de 
Janeiro. A Revolta da Vacina.

O estopim da revolta foi a pu-
blicação de um projeto que buscava 
regulamentar a aplicação da vacina 
e previa multa para quem recusasse 
a vacinação. O presidente da Repú-
blica era Rodrigues Alves.

Que povo é esse que precisa 
de multa de trânsito para usar o 
cinto de segurança? É incomodo, 
em caso de acidente a possibili-
dade de ficar preso nas ferragens 
e com incêndio o risco de morrer 
carbonizado! Houve uma evidên-

cia na negligência por parte dos 
motoristas e passageiros no início 
da obrigatoriedade do uso do cinto. 
Na época cerca de 70% das vezes 
os motoristas e passageiros não 
faziam o uso do cinto. A multa, 
através do bolso, uma forma de 
salvar vidas, criou o hábito.

Que povo é esse que despreza 
o uso de preservativo nas relações 
sexuais contra a AIDS? Entre 2010 
e 2018 um aumento de 21% de 
acordo com os dados da ONU para 
HIV. Este número coloca o Brasil 
como um dos países da América 
Latina com o maior número de 
casos.  Um total desprezo pelo 
combate da doença que médicos, 
cientistas brasileiros e o governo se 
empenharam no combate ao terrível 
mal do século. A comunidade cien-
tífica e internacional e a OMS reco-
nheceram o programa brasileiro de 
tratamento como o mais avançado 
do mundo, um modelo para países 
em desenvolvimento.

Que povo é esse que não se 
preocupa com a vacinação contra 
a poliomielite se não há propagan-
da na televisão?  A dificuldade de 
introduzir a vacina no país quando 
as pessoas “desconfiavam” que    a 
vacina causava autismo, sarampo, 
caxumba! A dificuldade de tornar 
este ato que salva vidas em um 
hábito. Em 2016 o país alcançou 
o pior índice de cobertura vacinal 
com a volta do sarampo em 2019.

Que povo é esse que não toma 
vacina contra a gripe H1N1 por que 

ela dá gripe?  A população criou 
uma lenda de que a vacina dá gripe 
e não adianta nada (?). E as pessoas 
deixam de tomar a vacina porque 
já tomaram no ano passado, o que 
é um risco, pois o vírus da gripe 
sofre pequenas mutações o que 
determina que a vacina seja tomada 
todos os anos.

Que povo é esse que já tinha 
erradicado a dengue no país? Por 
duas vezes o Brasil, em 1955 e 
1973, erradicou a dengue, e a 
reintroduziu instalando-se defini-
tivamente no Brasil. Consequên-
cia do relaxamento da vigilância 
entomológica ocorrida no final da 
década de 1970 e início de 1980. 
A falta de consciência das pessoas 
de combater o mosquito da den-
gue, além da responsabilidade dos 
órgãos governamentais que deve-
riam encarregar-se do saneamento 

básico, abastecimento de água e de 
campanhas educativas e permanen-
tes. A falta do empenho da socie-
dade, uma vez que o Aedes aegypti 
pode encontrar em cada moradia e 
arredores, ambiente propício para 
a sua proliferação.

Que povo é esse que não usa a 
máscara na epidemia do “corona 
vírus”? A máscara sufoca, esquen-
ta, tira a respiração. Além do mais 
não preciso lavar as mãos e usar a 
máscara e manter o afastamento 
porque tenho o “corpo fechado”.

Que povo é esse que não sabe 
manter distância e fazer isolamen-
to? A dificuldade de um afastamen-
to nas filas do supermercado, dos 
bancos e nas ruas. A necessidade 
de sair, andar sem sentido e a difi-
culdade de se programar de forma 
a se expor ao mínimo ao ambiente. 
O vírus existe. Ele está no chão, 
no ar, nos ambientes públicos. Ele 
é invisível, mas para uma parte da 
população ele é uma invenção dos 
políticos, não existe. Tudo isto é 
para conseguir mais verba para os 
hospitais.

Que povo é esse que desconfia 
da ciência? No Brasil, 35% da 
população desconfia da produção 
científica e destes 23% dizem que a 
ciência não traz nenhum benefício 
para a sociedade. Uma considerá-
vel parte da população afirma que 
quando a ciência e religião discor-
dam, escolhem a religião. Apenas 
13% acreditam na ciência.

Descansem em paz!

“...não preciso lavar as mãos 
e usar a máscara porque 
tenho o “corpo fechado”

RMVale - O posicionamento do 
Ministério Público que fez a terceira 
cidade da região (Pindamonhangaba, 
Cruzeiro e Lorena) a reduzir o horário 
de atendimento do comércio para quatro 
horas durante a nova fase de flexibili-
zação. Anteriormente definido em sete 
horas, o cronograma do setor passa a 
ser um dos alvos dos questionamentos 
quanto à possibilidade de novo avanço 
de casos de Covid-29, já que a demanda 
segue a mesma, só que com menos tem-
po. Ou seja, funcionários e empresários 
obrigados a desafiar a lógica contra o 
risco do novo coronavírus. E os núme-
ros continuam na temida crescente na 
RMVale.

Lorena – Enquanto a oposição 
mal consegue firmar seus grupos 
e com várias tentativas de nomes a 
vice, a candidata a sucessão, Ma-
rietta Baterlega, ja demonstra ao 
eleitorado capacidade de gestão em-
presarial e social. No social, por ser 
a protagonista do Programa Renda 
Emergencial Temporária – o bolsa 
família municipal, neste período de 
pandemia. No Executivo, por fazer 
acontecer o auxílio a mais de 1.500 
famílias e, o mais difícil, criar uma 
logística para fazer chegar com toda 
garantia que o cartão de crédito 
chegasse às famílias beneficiadas. 
Simples assim, mas complexo...

Fabio Marcondes

Cuspindo tijolo
Para quem pensou que tinha ou-

vido de tudo na tribuna da Câmara 
de Cachoeira, ficou aterrorizado 
com o discurso do vereador Nenê 
do São João, babando ovo para Emi-
liana da grana, digo Fernandes, pelo 
desempenho numa saúde municipal 
– leia-se Santa Casa - que tem mais 
contratados que pacientes a serem 
cuidados. A coisa piora quando o 
Dimas ‘poeta’ da oposição endossa 
o assunto e Carlinhos da Saúde 
atropela o verbo – estilo analfabeto 
cultural. Como diz o engenheiro: 
“oh cidadezinha sem sorte...”

Pegando o embalo
Ninguém consegue prever se 

serão quatro, cinco ou seis candi-
daturas majoritárias em Aparecida, 
mas que Tony Tuma está entre os 
confirmados, isso todos têm certeza, 
ainda mais que acertou o Professor 
Rogério Ribeiro como seu vice.

Roleta russa
Para os eleitores de Aparecida 

que já experimentaram vários perfis 
de prefeitos, o processo de escolha 

nesta eleição que 
se aproxima está 
mais para ‘roleta 
russa’ do que a 
votação especi-
ficamente. Com 
apenas um tiro 
certeiro, o tam-
bor do revólver 
gira com sete 

por um: Celso Alves, Tony Tuma, 
Jeffercy Chad, Piriquito, Paulo 
Caputo, João Vicente e Amaral do 
Umuarama. Façam suas apostas...

Quem te ouviu...
...quem te vê e ouve – verea-

dor Magrão não tem perdido uma 
oportunidade se quer de sair na foto 
com o prefeito Isael Domingues 
nas inaugurações de Pinda. Pensar 
na quantidade de ‘broncas’ que ao 
longo do mandato ele assinou e vo-
tou contra o governo, ‘a mudança é 
surpreendente’! Enfim, em período 
eleitoral muitos mudam...

A voz das ruas
O clamor das ruas demonstra 

uma realidade bem diferente da 
propagada por muitos candidatos da 
região central de Pinda. Na junção 
Rosas e Ribeiro, de for ao contrário, 
a dupla deverá encarecer duas ou 
três campanhas que estão correndo, 
costurando apoios junto aos líderes 
comunitários. Goffi e Ardito se 
‘baixarem a bola’ e controlarem o 
índice de vaidade formando aliança, 
podem encostar ‘no favorito’ para 
final, mas que ainda permanece na 
segunda fila da largada. Dúvidas? 
Perguntem aos moradores do Arare-
tama, ou da Cidade Nova, ou ainda 
do Lessa...

Passageiros da agonia
Parece que a Câmara de Pinda 

poderá sofrer a maior renovação de 
sua história, pelo menos até onde 
se recordam os eleitores. Ventos 
dos bairros Feital, Vila Rica, Jardim 
Regina e do Distrito de Moreira 
Cesar, demonstram que os eleitores 
pensam em novos nomes para uma 
nova legislatura. Ou seja, ‘aquelas 
figuras’ carimbadas e manjadas que 
cansam os ouvidos dos moradores 
estão com os meses contados...

Desincompatibilizações
O mercado político de Cruzeiro 

observa a movimentação dos desin-
compatibilizados da administração 
Thales Gabriel, provavelmente para 
o processo seletivo do novo vice na 
chapa da reeleição. Entre os nomes 
mais comentados o de Diego Miran-
da que pilotava o turismo e Kleber 
que estava na direção do SAAE; se 

outros nomes pediram afastamento 
não chegou a impressionar na patu-
leia política da cidade.

Segredo de ‘estado’
Comenta-se nas rodas políticas 

de Cruzeiro, que se o vereador 
Paulo Vieira tivesse pontuado nas 
pesquisas consultivas da cidade, 
com certeza já estaria articulando 
sua candidatura a prefeito; porém, 
se houver um convite para substituir 
o vice Dr. Davi, ele estaria disposto 
a redimensionar sua estratégia de 
fazer um grupo de cabresto na fu-
tura Câmara. Perguntem ao Charles 
Fernandes!!!

Carta na manga
Disseram que num eventual 

empate técnico para escolha do pró-
ximo vice de Thales Gabriel, sobre 
o melhor de três, o nome de Zé Ro-
gério estaria dependendo de apenas 
um ‘empurrãozinho’ de alguma alma 
‘piedosa’ ou padrinho forte. Disse-
ram que a oposição torce para que 
o escolhido não seja o radialista, vai 
que resolva mudar de lado com seu 
apoio aos 45 do 2º tempo. Perguntem 
ao Rafic Zake!!!

DNA do social
Parece que o vereador Careca da 

Locadora perdeu a mão e o senso 
da verdade, provavelmente no de-
sespero de tentar se reeleger à Câ-

mara de Lorena. 
Vozes da Cecap 
deram conta que 
ele – o Careca, 
andou visitando 
algumas famílias 
carentes e me-
nos esclarecidas 
e que foram be-
neficiadas pelo 

Programa Renda Emergencial – o 
apelidado 'bolsa família municipal', 
assumido a autoria da ação social, 
no lugar da vice prefeita Marietta 
Bartelega.

Suspeita de fraude
Corre na boca pequena da Praça, 

que o Ministério Público está sendo 
motivado através de denúncias a 
investigar o misterioso pedido de 
afastamento com 
atestado médico 
do vereador El-
cio Vieira Junior 
(agora PSB) de 
suas funções no 
Legislativo. Se-
gundo os fala-
tórios, Elcinho 
encaixou seu 
suplente, Alfredo Investigador, em 
seu lugar nas últimas sessões, mas 
permaneceu literalmente em seu ga-
binete controlando os votos e posi-
cionamento da oposição. Perguntem 
ao Professor Erivaldo!!! 

Leitura dinâmica
O prefeito Fábio Marcondes, 

numa rápida leitura do perfil de seus 
opostos na Câmara de Lorena, disse 
que entre a realidade dos vereado-
res Elcinho Vieira é o que manda, 
Mauro Fradique obedece e Fábio 
Longuinho é o que conspira. Com a 
palavra, os eleitores!!!

Contra o tempo
Faltando apenas 112 dias para as 

eleições, 15 semanas, e as candida-
turas majoritárias de Lorena ainda 
seguem indefinidas com a exceção 
a de Marietta Bartelega (DEM) e 
de Daniel Munduruku (PCdoB) – 
já tabuladas com seus respectivos 
vices e plano de governo. Pelo que 
se ouve pelas esquinas da cidade, a 
de Sylvio Ballerini (PSDB) ainda 
poderá sofrer alterações com relação 
ao vice – se for confirmado que o 
anúncio de seu irmão para vice teria 
sido apenas uma ‘cortina de fumaça’ 

Careca da Locadora

Elcinho Vi...ra
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Programa de auxílio emergencial entra em 
terceira fase de entrega de cartões em Lorena
Cerca de seiscentas famílias ainda não retiraram o benefício; investimento pode ter sobra e nova parcela

A Sads (secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social) de Lorena entrou na 
terceira etapa do programa 
Emergencial Temporário. 
Mais de 5,2 mil famílias já 
receberam os cartões com 
a primeira parcela de R$ 
122,42 de benefício. Para 
os que ainda não retiraram 
o benefício, a Prefeitura 
organizou um novo sistema 
de atendimento aos rema-
nescentes.

O programa pioneiro na 
região que tem o objetivo 
de complementar o auxílio 
federal de R$ 600 e a dis-
tribuição de cestas básicas, 
contabilizou 8.551 famílias 
em situação de vulnerabili-
dade para aquisição.

De acordo com a vice-
-prefeita e coordenadora o 
projeto, Marietta Bartelega 
(DEM), após as duas etapas 
de entrega dos cartões à 
domicílio e a retirada no Mer-
cado Municipal, a fase segue 
para os remanescentes com 
a finalização das entregas 
pessoalmente na Sads. Os 
cadastrados que puderem, 
devem entrar em contato 
por telefone para confirmar 
os dados, a existência do be-
nefício e agendar um horário 

Rafaela Lourenço
Lorena

para retirada no local.
A coordenadora explicou 

que cerca de seiscentas fa-
mílias ainda não receberam 
os cartões por motivos como 
mudança de endereço, falta 
de atualização no Cadúnico, 
óbitos e a ausência do res-
ponsável na residência. “Não 
neste momento de pandemia 
e de isolamento social, mas 
ano que vem independente 
do que aconteça, eu estando 
lá ou não (na Prefeitura), 
façam a atualização do cadas-
tro na Bolsa Família para se 
regularizar”.

Marietta destacou ainda 
famílias que no ato da en-
trega agradeceram, mas se 
recusaram a pegar o cartão 
por já não estarem na mesma 
situação de vulnerabilidade 
à época do cadastro, o que 
reforça a necessidade da 
constante atualização dos 
dados.

Após a terceira fase de 
distribuição, a Prefeitura 
fará um levantamento das 
famílias que não retiraram 
para prestação de contas ao 
Ministério Público e Tribunal 
de Contas do estado de São 
Paulo. “Tudo foi feito em 
cima de lei aprovada por 
unanimidade na Câmara, e o 
nome dessas pessoas já estão 
nesse decreto. Todos esses 
cartões foram assinados, 
cada pessoa que recebeu 

passa o recibo pra gente, 
com documentação certinho”, 
explicou Marietta.

O montante que sobrará 
e o destino do investimento 
serão divulgados posterior-
mente pela Prefeitura, mas 
a vice-prefeita adiantou que 
ela, o prefeito Fábio Marcon-
des (sem partido) e o departa-

mento jurídico analisarão os 
números e as possibilidades 
para melhor destinação. “É 
muito precoce qualquer coisa 
que eu falar aqui, mas minha 
vontade é pegar tudo o que 
sobrar deste carregamento 
de R$ 122,42 em duas eta-
pas dentro dos cartões que 
sobraram e fazermos um 

novo carregamento”.
Em entrevista ao Atos no 

Rádio, a coordenadora do 
projeto que incentivou a 
consumação no comercio 
local frisou ter recebido 
um retorno positivo dos 
comerciantes e de que mais 
de R$ 500 mil teriam sido 
utilizados para fomentar a 

economia da cidade. 
Para a retirada e agen-

damento na Sads, há três 
telefones para contato: (12) 
3153-2400, 3153-2078 e 
31858566. Os cartões não 
devem ser jogados fora, pois 
a segunda parcela será depo-
sitada no mesmo cartão até 
o final deste mês.

Justiça suspende licitação da concessão da água em Potim
Liminar atende pedido de empresa concorrente e certame atrasa início do serviço, aguardado há décadas na cidade

A esperada concessão dos 
serviços de abastecimento e 
tratamento de água em Potim 
voltou a sofrer um atraso devi-
do à uma nova decisão judicial. 
A liminar concedida esta sema-
na, prevê que a licitação seja 
suspensa até que a promotoria 
avalie pedido feito por uma 
empresa concorrente, que se 
sentiu prejudicada durante a 
concorrência.

A decisão provisória, assi-
nada pela juíza Vivian Bas-
tos Mutschaenwski, prevê a 
suspensão de todo processo 
afim de apurar as denúncias 
apresentadas pelo Consórcio 
Potim Ambiental, composto 
por Aviva Ambiental S.A e 
Enops Engenharia S/A. 

A concorrente alegou no 

Rafael Rodrigues
Potim

processo que houve atos ilegais 
por parte da comissão de licita-
ção, o que segundo a empresa, 
prejudicou sua classificação 
ainda na primeira etapa de 
análise de documentos.

Entre os apontamentos, a 
autora da ação destacou que no 
dia 28 de janeiro foi realizada a 
sessão de entrega dos envelo-
pes contendo a documentação 
de habilitação, propostas téc-
nica e comercial dos licitantes 
interessados em participar 
do certame e a abertura das 
propostas ocorreu no mesmo 
dia. Na decisão, também é 
mencionado que o resultado, 
divulgado no dia três de abril, 
não apresentava justificativas. 

Ao verificar o relatório de 
análise técnica, publicado no 
site da Prefeitura, a empresa 
disse ter identificado diversas 
irregularidades, que não foram 
detectadas pela comissão em 

sua decisão que, “... por esse 
motivo, merece anulação, 
tendo em vista a impossibilitar 
de se verificar quais critérios, 
justificativas e fundamen-
tações que determinaram a 
pontuação da Impetrante e do 
Consórcio com maior pontua-
ção... (trecho da decisão)”.

Prefeitura – A secretária 
de Administração de Potim, 
Raphaela Abrantes, minimizou 
a decisão, e explicou a decisão 
proferida pela Justiça esta 
semana. “Ocorreu que após a 
abertura da nota comercial, e 
a proclamação do resultado 
com a classificação, algumas 
empresas ingressaram com 
mandado de segurança, para 
que fosse suspenso o certa-
me até a análise dos fatos”, 
explicou.

A concorrência pública des-
tinará a concessão para explo-
ração dos serviços públicos de 

abastecimento de água potável 
e esgotamento sanitário na 
cidade. O valor total do inves-
timento está avaliado em cerca 
de R$ 45,6 milhões. 

A qualidade da água e o 
abastecimento da cidade é o 
principal gargalo enfrentado 
por Potim ao longo dos anos. 
O problema foi uma dos prin-
cipais temas da campanha 
eleitoral da atual prefeita Erica 
Soler (PL).

Apesar dos entraves, Rapha-
ela Brandes acredita que os 
certame será concluído, mesmo 
que com um certo atraso. “A 
concessão vai ter que aguardar 
a decisão judicial, que espera-
mos sair rápido. Estamos nos 
articulando para prestarmos as 
informações em juízo, por isso 
teremos um pequeno atraso, 
mas que não irá comprometer 
a promessa de campanha da 
prefeita Erica”, concluiu.

Arrecadação despenca durante quarentena em Aparecida
Cidade registra queda em recebimento de impostos em abril e maio e preocupa governo de Dina Moraes

A realidade de muitas cida-
des no Brasil é de dificuldades 
financeiras durante a pande-
mia de coronavírus. Em Apa-
recida, o cenário é o mesmo. 
A Prefeitura confirmou que a 
arrecadação de tributos está 
em forte queda há dois meses 
e isso pode comprometer o 
investimento em setores e 
serviços municipais.

O secretário de Adminis-
tração de Aparecida, Rafael 
Bueno, confirmou que há alta 
na inadimplência de impostos 
como IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano), ISS (Im-
posto Sobre Serviços), ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias), IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores) e houve 
queda no repasse do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-

Leandro Oliveira
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senvolvimento da Educação 
Básica).

“Essa falta de receita que os 
municípios estão passando 
vêm dificultando muito a ad-
ministração municipal. Para se 
ter uma base, em abril de 2020 
nós deixamos de arrecadar em 
torno de 47%, ou seja quase 
R$ 4,2 milhões, e em maio 
em torno de R$ 1,8 milhão”, 
respondeu Bueno.

O secretário foi enfático ao 
afirmar que a queda na arre-
cadação deve comprometer 
investimentos futuros em 
serviços e setores. “Sim, com 
certeza vai comprometer. 
Mas a administra da prefeita 
Dina Moraes (DEM) tomou 
rédeas para enxugar a má-
quina pública. Estamos com a 
terceira folha de pagamento, 

podemos dizer que a folha de 
abril, maio e junho está em 
dia com todos os funcionários 
e estamos reduzindo hora 
extra. Mas Aparecida é uma 
cidade turística e depende do 
seu comércio aberto para ter 
arrecadação”.

O secretário garantiu que o 
investimento com folha de pa-
gamento está abaixo do limite 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Os investimentos feitos 
no município, atualmente, são 
oriundos de recursos que a 
Prefeitura já tinha, de obras 
em parceria com a CCR Nova 
Dutra, Caixa Econômica Fede-
ral e Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias).

No mesmo caminho da 
baixa arrecadação está o 
aumento da dívida ativa do 
Município. Aparecida tem R$ 
81 milhões em recursos para 
receber, que são dívidas de 
contribuintes que se arrastam 
a pelo menos vinte anos.

Rua Principal em Lorena, onde o comércio conseguiu aporte após distribuição de recursos com o programa Emergencial Temporário

A sede da Prefeitura de Aparecida; cidade sofre com queda de arrecadação durante quarentena pela Covid-19

Praça central de Potim; Prefeitura encara obstáculo na licitação da água

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Marcelo A. dos Santos

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Doria proíbe reabertura de mais ramos 
comerciais e mantém região na fase 2
Decisão é motivada por aumento de internações e mortes por Covid-19 em municípios da RMVale

João Doria, que anunciou que a RMVale continua na fase laranja

Fotos: Reprodução GESP

Governo do Estado faz balanço positivo sobre 
flexibilização no interior e destaca testagens

O governador Joao Doria 
(PSDB) anunciou no início da 
tarde desta quarta-feira (10) 
que não permitirá a reabertura 
de novas atividades econômi-
cas na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) até o próximo 
dia 28. De acordo com o chefe 
do Executivo, a medida, que 
mantém a região na fase 2 
“Laranja” do Plano São Paulo, 
foi motivada pelo aumento 
dos números de internações 
e mortes causadas pelo novo 
coronavírus (Covid-19).

Durante entrevista coletiva 
no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, Doria revelou 
a manutenção da RMVale na 

Para secretário, maioria das cidades estão adequadas; Doria vê maior capacidade de testes de Covid-19 

Lucas Barbosa
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“Fase Laranja”, que determinou 
no último dia 1 medidas de 
flexibilização econômica no 
estado, permitindo, além de 
serviços essenciais, o funcio-
namento apenas de concessio-
nárias de veículos, escritórios, 
imobiliárias, lojas de comércio 
em geral e shoppings. Além 
de ações de prevenção, como 
a obrigatoriedade do uso de 
mascaras pelos funcionários e 
clientes, os estabelecimentos 
podem funcionar apenas qua-
tro horas diárias e permitirem 
um fluxo simultâneo de pes-
soas de até 20% de sua capa-
cidade de lotação, estipulada 
no AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros).

Questionado pela imprensa 
regional sobre os motivos que 
o levaram a impedir o avanço 
da abertura gradual dos ra-

mos comerciais na RMVale, 
Doria atribuiu sua decisão ao 
crescimento na última semana 
de óbitos e internações de pa-
cientes vítimas da pandemia.

O tucano revelou ainda que 
caso a região apresente uma 
piora em seu cenário na pró-
xima semana, ela poderá re-
gredir para a “Fase Vermelha”, 
sendo autorizados a abrirem 
suas portas apenas os estabe-
lecimentos considerados essen-
ciais e dos ramos industrial e 
da construção civil.

A cores (fases) de flexibiliza-
ção são definidas a partir de 
critérios como: taxa de ocupa-
ção de leitos a cada cem mil 
habitantes, número de mortes 
e de internações causadas pelo 
coronavírus.

Os indicadores de saúde 
das 17 regiões de São Paulo 

são avaliados semanalmente 
pelo Estado, que em caso de 
melhora as autorizam avança-
rem para a fase seguinte em 
14 dias. Em contrapartida, se 
os índices negativos se agrava-
rem, as regiões são obrigadas a 
regredirem uma fase em 7 dias.

Contraponto – Em matéria 
publicada pelo Jornal Atos na 
última terça-feira (9), a vice-
-prefeita de Lorena, Marietta 
Bartelega (DEM), demonstrou 
preocupação com a regra 
estadual que define o funcio-
namento do comércio regional 
por apena quatro horas diárias. 
Classificando a medida como 
um “tiro no pé”, Marietta afir-
mou a decisão contribuiu para 
que a população se aglomere 
na porta dos estabelecimentos 
devido ao horário reduzido de 
funcionamento.

Uma semana após autorizar 
a flexibilização das atividades 
econômicas em São Paulo, o 
Governo do Estado revelou 
última segunda-feira (7) que 
a maiorias dos municípios do 
interior estão respeitando as 
regras de saúde relativas a re-
abertura gradual do comércio 
em meio à pandemia do coro-
navírus (Covid-19). Dois dias 
depois, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou como 
seguirão as quarentenas nas 
regiões paulistas, com a RM-
Vale se mantendo na Fase 2. 
Outro anuncio foi a ampliação 

Da Redação
Regional

da capacidade diária de testes 
de identificação de infectados. 

Realizada no Palácio dos 
Bandeirantes, na capital pau-
lista, a entrevista coletiva 
contou, além de Doria, com as 
presenças do prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB), 
e dos secretários estaduais 
de Saúde, José Henrique 
Germann, Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen 
da Silva e Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi. 

Durante sua explanação 
sobre o enfrentamento da 
pandemia no interior, Vinholi 
destacou que um balanço 
estadual aponta que a grande 
maioria da população e das 
prefeituras estão atendendo 

recomendações de saúde e de 
retomada gradual das ativida-
des econômicas, estabelecidas 
pelo “Plano SP” e que vigoram 
desde o último dia 1.

Dividido em cinco catego-
rias, separadas por cores, 
o plano determina que o 
avanço da flexibilização, e 
a consequente abertura de 
ramos comerciais, depende-
rá dos índices de evolução 
de infectados e de ocupação 
hospitalar de cada uma das 
17 regiões do estado. “Os 
índices de isolamento social 
ainda se mantém em níveis 
significativos na maioria 
dos municípios do interior. 
Esta retomada gradual das 
atividades se deve em grande 

medida ao aumento da capaci-
dade hospitalar instalada no 
estado, que hoje é de 7.800 
leitos”, ressaltou Vinholi. 

Incluída na “Fase Laranja” 
do “Plano SP”, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
desde o último dia 1 teve 
reabertas: concessionárias de 
veículos, escritórios, imobi-
liárias e shoppings. Além de 
regras de prevenção, como 
exigência que os funcionários 
e clientes estejam de máscaras, 
os estabelecimentos devem 
funcionar por apenas quatro 
horas diárias e permitirem um 
fluxo simultâneo de pessoas 
de até 20% de sua capacidade 
de lotação, definida no AVCB 

(Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros). O sistema 
será mantido até o próximo 
dia 28, apesar do avanço dos 
casos nas últimas semanas.

De acordo com o painel 
virtual estadual de adesão 
ao isolamento social, a RM-
Vale tem sido palco de queda 
das taxas, identificadas por 
meio do Simi (Sistema de 
Monitoramento Inteligente). 
Atualmente, a região tem 
média de 48%.

Mesmo com as duas cida-
des de melhor índice (São 
Sebastião com 59% e Uba-
tuba com 51%), a RMVale 
tem municípios com queda, 
como Lorena, com 47% e 
Guaratinguetá com 43%.

Testagens – Durante a cole-
tiva, Doria revelou que ocor-
rerá em breve um aumento 
significativo da capacidade 
de exames diários de casos de 
Covid-19 no estado, que deve-
rá saltar de oito mil para trin-
ta mil. Laboratórios privados 
e empresas ampliaram suas 
testagens, que agora terão 
seus resultados fornecidos a 
um banco de dados público. “A 
inclusão de testes da iniciativa 
privada no monitoramento 
público propiciará uma visão 
mais abrangente da pandemia 
e como combatê-la. Massificar 
a testagem para diagnóstico 
é uma maneira de controlar 
a disseminação do vírus em 
São Paulo e no país”.
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Estado amplia leitos de UTI no 
Hospital Regional de Caraguá
Unidade passa a contar com estrutura capaz de atender até trinta pacientes; Litoral 
Norte tem mais de oitocentos infectados pelo novo coronavírus durante a pandemia

O Hospital Regional de Caraguatatuba, que passa a contar com mais leitos para o atendimento de pacientes com novo coronavíris na região

Fotos: Reprodução PMC

Atendendo ao pedido dos 
prefeitos do Litoral Norte, o 
Governo do Estado liberou 
na última terça-feira (9) a 
abertura de mais seis leitos 
de UTI (Unidade de Trata-
mento Intensivo) no Hospital 
Regional de Caraguatatuba 
para o atendimento exclusivo 
de pacientes diagnosticados 
com coronavírus (Covid-19). 
A medida foi comemorada 
pelos gestores das cidades li-
torâneas, que juntas totalizam 
27 mortes e 805 moradores 
infectados. 

De acordo com a Prefeitura 
de Caraguatatuba, diante do 
aval do governador João Do-
ria (PSDB) para a ampliação 
da estrutura de atendimen-
tos no aparelho público, o 
Hospital Regional passou a 

Bruna Silva
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contar com vinte leitos de UTI 
e outros dez de enfermaria. 
Desta maneira, a unidade 
começou a operar com 75% 

de sua capacidade de leitos, 
que é de quarenta. 

Atualmente com uma taxa 
de ocupação de 65%, levando 

em consideração os seis novos 
leitos, o Hospital Regional 
tem atuado na retaguarda 
das Santas Casas e demais 

unidades de saúde de Cara-
guá, Ilhabela, São Sebastião 
e Ubatuba, no atendimento 
de pacientes diagnosticados 

Unidades Básicas de Saúde 
retomam atendimentos de 
rotina em Caraguatatuba
Consultas a pacientes em grupos de 
risco conta com menor programação

A secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba retomou os 
atendimentos rotineiros 
das Unidades Básicas de 
Saúde, nesta segunda-feira 
(8). A medida visa prosse-
guir com atendimentos 
clínicos de forma reduzida.

Para pacientes que 
apresentam sintomas de 
síndrome gripal, a pasta 
recomenda que os atendi-
mentos sejam feitos com 
todos os cuidados neces-
sários. Além de que os 
moradores que tenham 
doenças pulmonar, hiper-
tensão, diabetes e também 
gestantes tenham menor 
número de agendamentos, 
tendo em vista evitar aglo-
merações.

Os atendimentos nas 
UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) do município são 
realizados diariamente, 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. O serviço 
de saúde bucal ainda se 
mantem somente em casos 

Bruna Silva
Caraguatatuba

Santa Casa de Aparecida recebe cerca de 
R$ 1 milhão para combate à Covid-19
Recurso desafoga municípios vizinhos, para o tratamento de infectados pelo vírus
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A Santa Casa de Misericór-
dia Aparecida recebeu R$ 970 
mil para custear o atendimen-
to de pacientes infectados 
com o novo coronavírus (Co-
vid19). O recurso será usado 
na ala criada especificamente 
para tratar das pessoas que 
procuram atendimento na 
unidade e na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), dispo-
nibilizada para os casos mais 
graves da doença. 

O repasse do Governo Fede-
ral financiará a chamada “Ala 
Covid” ao longo dos meses 
de junho e julho. “Com esse 
recurso vamos financiar a ala 
nesses próximos dois meses. 

Rafael Rodrigues
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Já tivemos o depósito de R$ 
249 mil e agora aguardamos 
a segunda parcela, de R$ 730 
mil”, explicou Frei Bartolomeu 
Schultz, administrador da 
Santa Casa. 

Schultz explicou que a pri-
meira parcela da verba foi 
usada na compra de medica-
mentos, material e também no 
pagamento dos profissionais 
que estão atuando nesse setor 
específico. “Na verdade, esse 
recurso aproveitamos para 
custear medicamento, mate-
rial, e pagamento de pessoal. 
Também compramos mais 
roupas privativas, porque 
tem sido muito mais usada 
nesse período de pandemia", 
confirmou.

Ele disse ainda que a se-
gunda parcela será dividida, 

sendo que cerca de R$ 250 
mil para suprir esses mesmos 
gastos, e o restante usado na 
aquisição de equipamentos. 
“Vamos comprar um raio-
-X portátil e alguns outros 
equipamentos que se fazem 
necessários. Como é possível 
adquirir equipamentos, vamos 
investir em estruturação", 
revelou. 

O administrador da Santa 
Casa garantiu que caso sobre 
parte do valor, será redistribu-
ído para compra de material 
e medicamentos, ao longo do 
ano. “Mesmo que não tenha-
mos muitos mais casos, ao 
longo do ano, como não tem 
vacina, ainda teremos que 
atender a população. E como o 
recurso pode ser usado até de-
zembro, vamos distribuindo”. 

Entrada principal do Pronto Atendimento de Aparecida, que receberá R$ 1 milhão para apoio contra Covid-19

Fotos: Marcelo A. dos Santos 

com a Covid-19.
Construído por meio de 

um investimento estadual 
de R$ 188 milhões, o Hos-
pital Regional de Caraguá 
foi aberto em de 30 março 
para reforçar o combate á 
pandemia na região praiana. 
Na ocasião, Doria ressaltou 
ainda que o funcionamento 
da unidade contribuiria para 
que os pacientes do Litoral 
Norte tivessem um acesso 
mais ágil a leitos, não depen-
dendo de vagas nos hospitais 
regionais do Vale do Paraíba, 
que funcionam em São José 
dos Campos e Taubaté.

Dados – Os boletins epide-
miológicos divulgados pelas 
Prefeituras das cidades do 
Litoral Norte na tarde desta 
quinta-feira (11) apontam 
que Caraguá reúne 52% das 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus na região lito-
rânea. Além dos 14 óbitos, 
o município, que abriga o 
Hospital Regional, registra 
238 infectados.  

Já São Sebastião, contabiliza 
seis mortes e 409 moradores 
diagnosticados com a doença. 
Também com cinco vítimas 
fatais, Ubatuba possuí 85 
moradores infectados. 

Em situação mais amena 
do que as cidades vizinhas, 
Ilhabela registra duas mortes 
e 73 confirmações.

Convênio – Até então, a “Ala 
Covid” estava sendo custeada 
através de parceria firmada 
entre de Aparecida, Potim e 
Roseira, que juntas, disponi-
bilizavam cerca de R$ 200 mil 
para Santa Casa. Com a che-
gada do recurso do Ministério 
da Saúde, o convênio entre as 
cidades foi encerrado, desafo-
gando os cofres públicos das 
administrações. 

“Como o recurso veio do 
Ministério, a Santa Casa tem a 
obrigação de fazer esse recur-
so ser finalizado para aquilo 
que de fato é. Assim retiramos 
a responsabilidade dos muni-
cípios, que também precisam 
ter ações de enfrentamento à 
Covid-19 na saúde básica”, fri-
sou Frei Bartolomeu Schultz.

Os munícipios tinham fir-
mado a parceria em abril, ar-
cando com os gastos ao longo 
de maio. A prefeita de Potim, 
Erica Soler (PL), confirmou 
que a verba federal chegou 
em um bom momento, já que 
agora a cidade não precisará 
dispor dos cerca de R$ 70 
mil mensais para o custeio da 
porta Covid. “Com o repasse 
do governo, esse recurso foi 
abatido, mas se nos próximos 
meses precisarmos, ainda 
teremos um saldo que poder-
mos usar. E foi muito bom, 
porque agora deixamos de 
ter esse custo extra”. 

Através de nota, a Prefei-
tura de Aparecida informou 
que os valores que foram 
declinados serão alocados, 
pela administração, em outras 
frentes de combate ao novo 
coronavírus, já que são espe-
cíficos para o enfrentamento 
da doença.

de urgência e emergência, 
em três UBS, Jetuba, Portono 
Novo e Sumaré. Os horários 
de consultas disponíveis são 
das 7h às 11h e das 13h às 
17h.

A Prefeitura destacou ain-
da que consultas e exames 
especializados deverão ser 
retomados após o próximo 
dia 15, de maneira gradual 
assim como os atendimentos 
na Casa de Saúde Stella Ma-
ris e no AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades); 
os agendamentos prévios 
serão feitos conforme pedi-
do médico.

Parceria da CCR NovaDutra garante 
máscaras e alimentação a caminhoneiros

A CCR Nova Dutra promove, 
a partir desta sexta-feira (12), 
a entrega de máscaras de 
tecido para caminhoneiros 
que percorrem a rodovia 
Presidente Dutra. A ação faz 
parte do Plano de Apoio ao 
Caminhoneiro criado pela 
equipe.

O grupo já realizou mais 
de 98 mil ações como atendi-
mento médico, distribuição de 

Wanessa Telles
RMVale

kits alimentícios e de higiene, 
desinfecção de caminhões e 
orientações de prevenção à 
Covid-19. Serão doadas 15 
mil máscaras pela equipe 
CCR, entre elas, 10 mil foram 
compradas da ONG OrientaVi-
da. Associação de Assistência 
Promocional, de Potim.

As máscaras serão distri-
buídas em quatro pontos. 
Na região do Alto Tietê em 
Guararema (Balança de Gua-
rarema - km 179 sentido São 
Paulo) e Queluz (Balança de 

Queluz – km zero, no sentido 
Rio de Janeiro) de segunda à 
sexta-feira das 9h às 19h e a 
entrega de kit alimentação das 
11h às 15h.

Em Roseira, o ponto de 
apoio será no posto de ser-
viços Arco Íris (km 82, no 
sentido Rio de Janeiro) de 
quarta à sexta-feira das 9h 

às 17h e a distribuição de kit 
alimentação será das 11h 
às 15h.

Já na região Sul Fluminen-
se, a doação será na Balança 
de Resende (km 301 sentido 
São Paulo) de segunda à 
sexta-feira das 9h às 16h e 
entrega dos alimentos entre 
11h e 15h.
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PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 05/2020, que tem 
por objeto a contratação de empresa de 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 Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota 
e trevo da BR 116, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Comunicamos 
que a sessão pública agendada para o dia 10 de junho de 2020 às 09h30min para a abertura dos 
envelopes de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, Proposta no valor de R$ 283.593,53.
ALFI CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, Proposta no valor de R$ 284.642,06.
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, Proposta no valor de R$ 349.185,40.
ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS EM ILUMINOTÉCNICAS LTDA, Proposta no valor de R$ 
367.965,67.
PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Proposta no valor de R$ 459.863,28.
CONSTRUTORA REMO LTDA, Proposta no valor de R$ 467.457,99.
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA, Proposta no valor de R$ 479.316,45.
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Proposta no 
valor de R$ 541.775,94.
CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI, Proposta no valor de R$ 605.452,69.
Conforme item 11.4.1., 11.5.I e 16.3.2.6.a. do edital a empresa ALFI CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP está com a sua proposta dentro dos 10% superiores a proposta mais bem classificada e a 
convocamos para apresentar no prazo de 2 (dois) dias úteis a nova proposta comercial inferior àquela 
ofertada pela licitante originalmente vencedora. O Processo encontra-se à disposição para vistas 
dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

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 265/2020; 2740/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
assentos sanitários para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 51.782.969/0001-00

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 227/20 SUP, 2647/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, onde lê-se “MÉDICA 
VALE GUARATINGUETÁ LTDA”, leia-se “CLÍNICA MÉDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA”.
O restante permanece inalterado.

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:
LINCOLN EDSON GADBEM, de nacionalidade brasileira, profissão professor de
História, estado civil solteiro, de 46 anos de idade, nascido em Volta Redonda-RJ, no
dia 18 de maio de 1974, residente e domiciliado Rua Soldado Roberto Marcondes nº
360, Jardim Rosely, em Pindamonhangaba SP, filho de UCLEIO BENTO GADBEM e
DENY LUCAS GADBEM.
CRISTINA TSCHORNY MONCAU, de nacionalidade brasileira, profissão zootecnista,
estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 12 de
novembro de 1981, residente e domiciliada Rua Soldado Roberto Marcondes nº 360,
Jardim Rosely, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ DE BARROS MONCAU e
ELVIRA TSCHORNY MONCAU. 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 junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ RODRIGO RAMOS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de abril de 2000, residente e domiciliado Rua Professor Moacyr de Almeida nº 56,
Mandú, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CLÁUDIO FERREIRA e ROSANA
APARECIDA RAMOS FERREIRA.
KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de
fevereiro de 2002, residente e domiciliada Rua Professor Moacyr de Almeida nº 56,
Mandú, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ EVANDO DOS SANTOS e
FRANCISCA DA PENHA RODRIGUES DE FREITAS. 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, 09 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALAN DEIVID DA SILVA RITA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
janeiro de 1999, residente e domiciliado Rua Maria Eloína Alves Leite nº 258, Shangrilá,
em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO HENRIQUE BARBOSA RITA e DANIELA
DAMARIS DA SILVA.
GABRIELE TAINARA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
maio de 1999, residente e domiciliada Rua Maria Eloína Alves Leite nº 258, Shangrilá,
em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA REGINA DAS DORES SOUZA.
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, 09 de junho de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JADIELSON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Arapiraca-AL, no dia 15 de dezembro de
1990, residente e domiciliado Rua 8 de maio nº 152, Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba SP, filho de VALDOMIRO DA SILVA e MARIA DO SOCORRO DA
CONCEIÇÃO SILVA.
LINDINEZ DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Arapiraca-AL, no dia 29 de novembro
de 1993, residente e domiciliada Rua 8 de maio nº 152, Cidade Jardim, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FABIANO DA SILVA e MARLENE APARECIDA
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, 10 de junho de 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 266/2020; 3510/2020GPRO, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estauto Social, convoca os associados 
para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12 de 
agosto de 2020, nas dependências da sede do Sincomércio Guaratinguetá, 
situada a Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro, nesta cidade, a fim de 
deliberar a seguinte Ordem do Dia: Aprovação pelos Membros do Conselho 
Fiscal em relação ao Balanço Financeiro relativo ao ano de 2019. 

Guaratinguetá, 13 de junho de 2020. 

 

 

 

 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estauto Social, convoca os associados 
para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12 de 
agosto de 2020, nas dependências da sede do Sincomércio Guaratinguetá, 
situada a Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro, nesta cidade, a fim de 
deliberar a seguinte Ordem do Dia: Aprovação pelos Membros do Conselho 
Fiscal em relação ao Balanço Financeiro relativo ao ano de 2019. 

Guaratinguetá, 13 de junho de 2020. 

 

 

 

 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estauto Social, convoca os associados 
para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12 de 
agosto de 2020, nas dependências da sede do Sincomércio Guaratinguetá, 
situada a Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro, nesta cidade, a fim de 
deliberar a seguinte Ordem do Dia: Aprovação pelos Membros do Conselho 
Fiscal em relação ao Balanço Financeiro relativo ao ano de 2019. 

Guaratinguetá, 13 de junho de 2020. 

 

 

 

 

ELCIO FERREIRA DAMICO 
PRESIDENTE 
 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 026/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Brita Granulada Simples-BGS, 
Macadame, Areia e Pedras, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA 
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA 
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: 25/06/2020, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 12 de junho de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Aglomeração em ônibus de Pinda 
gera reclamação de moradores
Tema também foi debatido na Câmara, que cobrou medidas da empresa e Prefeitura

Com a pandemia da Co-
vid-19, os horários das li-
nhas do transporte público 
de Pindamonhangaba foram 
alterados devido à redução 
de pessoas circulando. Mas 
a flexibilização iniciada, na 
última semana, aumentou 
o fluxo de trabalhadores 
que retomaram a rotina. O 
problema é que, uma semana 
depois, as linhas ainda não 
haviam sido normalizadas.

De acordo com relatos de 
usuários, há registros de 
aglomerações em horários 
de pico. Durante a sessão de 
Câmara desta semana, o ve-
reador Osvaldo Negrão (PL) 
cobrou posicionamentos 
da empresa de transportes 
responsável pelo serviço. 
“Se vocês (Viva Pinda) não 
estão aqui para contribuir, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

vá embora”.
Roderley Miotto (PSDB) 

reforçou a cobrança afir-
mando que havia recebido 
reclamações de moradores 
do Castolira e da Vila São 
Paulo. Ele destacou ainda 
que a Viva Pinda “precisa 
olhar com respeito a popu-
lação”.

Recentemente, a Prefei-
tura comunicou que tem 
acompanhado os horários 
de ônibus e que devido à 
flexibilização do shopping 
center, as linhas que aten-
dem esta demanda teriam 
incrementarão com mais 
horários.

Em nota, a administração 
municipal enfatizou que 
“mantém conversas com a 
empresa de transporte públi-
co municipal e já a notificou 
a respeito das reclamações 
que ocorreram. A empresa se 
comprometeu a reavaliar a 
forma como está executan-
do o serviço e o município 
manterá a atuação de fisca-
lização, em todo o período, 
especialmente nos horários 
de pico de passageiros”.

Os usuários que notarem 
aglomerações poderão efe-
tuar reclamações e denún-
cias pelo aplicativo E-Ouve 
e também pela plataforma 
1Doc da Prefeitura.

Ubatuba conta com quase
R$ 700 milhões para ações 
no saneamento básico

O governo estadual de 
João Doria (PSDB) renovou 
o contrato de investimento 
nos serviços da Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo) em Ubatuba, na úl-
tima semana. O tratamento 
de saneamento básico é 
realizado há 12 anos sem 
renovação do contrato, 
finalizado no ano de 2007.

O plano determinado pelo 
prefeito Délcio José Sato 
(PSD) foi discutido em reu-
niões com a Sabesp em São 
Paulo.

O investimento de R$ 697 

Wanessa Telles
Ubatuba

milhões em saneamento bá-
sico, tem duração de trinta 
anos e será dividido em três 
etapas: curto, médio e longo 
prazo.

Na primeira etapa serão 
investidos R$ 78,7 milhões 
em tratamento de esgoto 
até o fim do ano de 2022. 
O plano prevê um aumento 
de 30% para 64,9% na área 
de atendimento e mais dez 
mil ligações ao sistema, be-
neficiando primeiramente 
os bairros da região central.

Já na segunda etapa, a 
Prefeitura estima a aplica-
ção de mais R$ 87 milhões 
em tratamento de água e 
R$ 313,7 milhões em esgo-
to entre os anos de 2023 
e 2035, atingindo a taxa 

de 86% na cobertura. A 
última etapa equivale a R$ 
26,7 milhões em água e R$ 
108,8 milhões em esgoto, 
chegando a 97,8%.

A cidade litorânea conta 
ainda com 4% dos recursos 
da receita líquida da conces-
sionária, destinados ao Fun-
do Municipal de Saneamen-
to Básico, plano recém-cria-
do. Serão cerca de R$ 1,5 
milhões para investimento 
em regularização fundiária 
e educação ambiental, como 
o acesso aos serviços do SAA 
(Sistema de Abastecimento 
de Água), SES (Sistema de 
Esgotamento Sanitário), 
descarte adequado de rejei-
tos e sistema de drenagem 
urbana eficaz.

Prefeitura assina contratos para 
obras no Campinas e Shangri-lá

O prefeito Isael Domingues 
(PL) assinou, no último dia 5, 
contratos de obras para os 
bairros Shangri-lá e Campinas. 
Segundo a Prefeitura, as ações 
devem garantir melhorias im-
portantes para os moradores 
da região.

Com investimento total de 
R$ 735 mil, a construção do 
Centro Comunitário do Campi-
nas conta ainda com auxílio de 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

emendas impositivas enviadas 
pela Câmara. A expectativa é de 
que a obra seja finalizada em 
oito meses.

A empresa Marcondes Lima 
ficou responsável pela execu-
ção das atividades. O contrato 
foi assinado também pela 
secretaria de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franco. 
Ela destacou que a ação irá 
incrementar as atividades de 
convívio social. “Com certeza, 
com o final desta pandemia os 
moradores terão um agradável 
ponto de encontro”.

O prefeito de Pinda Isael Domingues (centro) assina contrato para obras no Campinas e Shangri-lá

Obras em Ubatuba alavancam sistema de saneamento básico na cidade, com reforço de R$ 700 milhões

Ponto de embarque do transporte público de Pindamonhangaba; Prefitura e empresa debatem condições do serviço como número de linhas

Fotos: Bruna Silva

Fotos: Reprodução PMU

Fotos: Reprodução PMSS

Cidade litorânea amplia tratamento de água e esgoto após 
renovação de contrato com Sabesp e novo investimento

Com cerca de R$ 700 mil Campinas deve receber um novo 
Centro Comunitário; asfaltamento será feito no Shangri-lá

Sobre a da pavimentação 
asfáltica do Shangri-lá, ficou 
definido que a empresa KPG 
Construtora executará a im-
plementação em sete ruas. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, à princípio, serão 
realizados os serviços de cons-
trução de todos os sistemas de 
drenagem necessários para 
garantir a captação eficiente 
de águas pluviais. A previsão 
de duração das obras é de 
seis meses. Na segunda etapa 
será feita a pavimentação de 
outras ruas.

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!
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Região promove ações de combate à 
violência doméstica no isolamento social
Cidades da RMVale adotam iniciativas contra exploração de mulheres, crianças e adolescentes; 
ações focam também em ocorrências de maus-tratos contra idosos durante período de confinamento 

Depois do governo estadual 
estabelecer medidas de isola-
mento social para prevenir a 
disseminação do novo coro-
navírus, em março, o índice 
de notificações de violência 
domiciliar no estado de São 
Paulo apontou crescimento. 
Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) têm 
adotado iniciativas para 
reforçar a segurança de mu-
lheres, crianças, adolescentes 
e idosos durante o período de 
quarentena.

De acordo com o relatório 
divulgado no dia 20 de abril 
pelo FBSP (Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública), o au-
mento de casos de violência 
doméstica no estado foi de 
44,9% comparando dados 
do mês de março de 2019 
e deste ano. A taxa de femi-
nicídio também apresentou 
crescimento de 46,2%.

Segundo a vigilância da 

Wanessa Telles
RMVale

secretaria de Saúde de Apa-
recida, são pelo menos duas 
ocorrências de violência 
doméstica por semana no-
tificadas através do Pronto 
Socorro, o que aponta que 
as vítimas socorridas já se 
encontravam em estágios 
avançados de violência físi-
ca. No mês de fevereiro fo-
ram registrados casos como 
ameaças, lesão corporal e 
violência doméstica, em abril 
mais casos de violência física 
e feminicídio em 2019. 

Com objetivo de acolher 
mulheres em situação de vio-
lência, a Prefeitura de Apare-
cida, com apoio da secretaria 
da Mulher, Desenvolvimento 
e Promoção Social e secreta-
ria da Saúde, está promoven-
do a campanha “Isolamento 
social com respeito, mulheres 
isoladas, mas não sozinhas”. 
Foram expostas faixas de 
conscientização pela cidade 
com telefones para denúncia 
e os profissionais da saúde da 
região seguem oferecendo 
atendimento médico e en-
caminhamento aos serviços 

Fotos: Imagem ilustrativa

Violência contra mulher é um dos alvos do trabalho para evitar novos casos durante período de isolamento

de apoio.
A delegada da DDM de Lo-

rena (Delegacia de Defesa da 
Mulher) Dra. Adriane Gonçal-
ves, contou que a cidade não 
apresentou aumento notável 
nos registros de violência 
doméstica e garante à popu-
lação a segurança durante 
o período de isolamento 
social. “Todas as ocorrências 
feitas pela Delegacia Eletrô-
nica nos são encaminhadas 
imediatamente e é dado 
prosseguimento imediato e 
todas as providências neces-
sárias. Estamos à disposição 
da população como sempre 
estivemos, a Polícia Civil e a 
Segurança Pública continu-
am a todo vapor”.

A “Casa PodeRosa”, em 
São Sebastião, também está 
acolhendo mulheres vítimas 
de violência doméstica ou em 
situação de vulnerabilidade 
social. O espaço fornece 
assistência médica gineco-
lógica, psicológica, social e 
jurídica. O atendimento é 
realizado pelo telefone (12) 
99720-2157 para agenda-

mento de horário.
Assim como a violência 

doméstica, o abuso e a ex-
ploração contra crianças e 
adolescentes e maus-tratos 
contra o idoso também é cri-

me. Cidades como Cruzeiro, 
Pindamonhangaba, Potim e 
Guaratinguetá seguem com 
a conscientização a favor 
do direito de todas as víti-
mas que são negligenciadas 

de maneira opressora. Os 
números para atendimen-
tos e denúncia podem ser 
encontrados na página do 
Facebook e sites oficiais das 
prefeituras.

Festival de Música tem inscrições abertas em Pinda

A sétima edição do Festival 
de Música da Juventude de 
Pindamonhangaba será rea-
lizada entre os dias 14 e 16 
de agosto. Em função da pan-
demia do novo coronavírus, o 
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festival será transmitido por 
meio das redes sociais da Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

O evento musical será di-
vidido em duas categorias, 
sendo elas interpretação e 
composição inédita. Os inte-
ressados devem residir em 
Pinda e ter entre 15 e 29 anos 
de idade. As inscrições para 

grupos só serão permitidas 
se a maioria dos integrantes 
residirem na cidade e tiverem 
a idade mínima solicitada. 

As bandas e grupos só po-
derão inscrever uma música, 
além de escolher apenas uma 
das categorias. De acordo 
com a organização, o prêmio, 
em dinheiro, será divulgado 

em breve.
A lista de selecionados será 

divulgada no dia 3 de agosto 
e a final no dia 16.  Para mais 
informações sobre o festival, 
o interessado deve entrar 
em contato com a secretaria 
de Cultura por telefone, nos 
números (12) 3642-1080 ou 
(12) 3643-2690.


