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Com protocolo de segurança, Centro 
Social Urbano é reaberto em Lorena
Centro esportivo opera com capacidade reduzida; academia e pista de atletismo são liberadas  

Após quase cinco meses 
fechado devido à pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19), o tradicional 
CSU (Centro Social Urba-
no) de Lorena foi reaberto 
pela Prefeitura na manhã 
desta quinta-feira (13). 
Para evitar o contágio 
da doença, os frequen-
tadores serão obrigados 
a seguirem uma série de 
regras de prevenção e 
terão acesso parcial aos 
atrativos do local.

Principal espaço público 
destinado à prática es-
portiva em Lorena, o CSU 
teve a reabertura de seus 
portões estabelecida por 
um decreto municipal bai-
xado na última terça-feira 
(11) pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
que flexibilizou o funcio-
namento de at ividades 
consideradas não essen-
ciais.  Seguindo a reco-
mendação do Governo do 
Estado, o município avan-
çou para a terceira fase 
(amarela) do “Plano São 
Paulo”, permitindo a re-
tomada do funcionamento 
de academias, centros de 
ginástica, bares, lancho-
netes e restaurantes.
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Mas o novo decreto de-
termina que, como medida 
de segurança em meio à 
pandemia, os usuários do 
CSU não terão acesso a 
diversas opções coletivas 
de lazer, já que permane-

cerão fechados campo de 
futebol, piscinas, parque 
infantil, pista de bicicross, 
salas de artes marciais, 
pista de skate e quadras 
de futsal, futebol de areia, 
tênis e de vôlei.

Em contrapartida, foi 
liberado no espaço pú-
blico o funcionamento da 
academia de musculação 
e da pista de atletismo de 
segunda à sexta-feira, das 
10h às 16h. Porém, os lo-

cais poderão receber ape-
nas 30% da capacidade de 
frequentadores, ficando 
permitidas apenas ativi-
dades físicas individuais.

Em nota oficial, a Prefei-
tura informou que o aces-
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Vista aérea do CSU, reaberto em Lorena, nesta quinta-feira; atividades seguem sob restrições

A secretaria de Saúde 
de  P indamonhang aba 
recebeu, nesta quinta-
feira (13), a doação de dez 
mil testes rápidos para o 
diagnóstico precoce do novo 
coronavírus. O município 
pretende alcançar a meta 
de testagem de 10% da 
população, para entender 
a situação de proliferação 
do vírus.

A expectativa é que a pasta 
responsável consiga testar 
diariamente quinhentas 
pessoas em três pontos 
d i ferentes  da  c idade : 
Shopping Pátio Pinda, Ônibus 

Pinda recebe reforço de mais dez 
mil testes para combate à Covid-19
Doação fortalece a capacidade de testagem do 
município, que pretende atingir a meta de 17 mil 
análises; três pontos de coleta serão disponibilizados

da Saúde (estacionado no 
Ciaf) e Centro Esportivo Zito, 
atingindo assim a população 
das regiões do Araretama, 
Centro e Moreira César.

A secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, enfatizou 
que os testes estarão 
disponíveis para quem 
quiser realizá-lo, mas será 
necessário o agendamento 
prévio pelo site da Prefeitura, 
que deve ser disponibilizado 
em breve. Em caso de 
positivação, o paciente será 
encaminhado imediatamente 
para um gripário para início 
do atendimento médico com 
suporte de medicamentos e 
exames necessários, como 
o raio-x.

Prefeito Isael recebe testes adquiridos para ampliar combate ao novo coronavírus

so à academia respeitará 
o limite máximo de vinte 
praticantes por hora, e 
que os equipamentos es-
tão distribuídos de uma 
maneira que obriga os 
usuários a manterem uma 
distância mínima de dois 
metros dos demais.

De acordo com o Execu-
tivo, foram distribuídos 
recipientes de álcool em 
gel em pontos estraté-
gicos da academia. Uma 
equipe de servidores  mu-
nicipais realizará a higie-
nização dos equipamentos 
de musculação antes e 
depois  do uso de cada 
frequentador.

Para poder se exercitar 
na academia, o morador 
de Lorena deve se inscre-
ver na portaria do CSU, 
que na sequência confec-
cionará uma carteirinha 
ao  usuár io ,  e  também 
assinar um termo de res-
ponsabilidade de saúde, 
sendo que este critério 
médico será válido até o 
fim da pandemia.

Caso tenham dúvidas so-
bre os procedimentos de 
inscrição e do protocolo de 
prevenção ao contágio da 
Covid-19, os interessados 
podem entrar em contato 
com a direção do CSU através 
do telefone (12) 3157-8767.

O reforço no combate 
ao novo coronavírus não 
tem custo à Prefeitura, pois 
os equipamentos foram 
doados pela empresa Exsa 
Urbanismo, que já realizou 
outras ações em parceria 
com o município.

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues (PL), um 
estudo realizado pela pasta 
responsável apontou que 70% 
dos pacientes contaminados 
na cidade apresentam 
sintomas leves como tosse, 
e os outros 20% evoluem 
para sinais mais graves, 
como comprometimento do 
sistema respiratório. Ao fazer 
um comparativo com o índice 
de mortalidade em outros 

países, Domingues afirmou 
que “estamos muito longe do 
padrão europeu” e destacou 
que a taxa de mortalidade 
tem oscilado em 2.2 e 2.4%.

Pindamonhangaba tem 
mais de 1.309 casos de 
Covid-19, sendo 27 fatais. 
Outros 533 pacientes ainda 
aguardam os resultados dos 

exames para a confirmação 
d a  d o e n ç a ,  1 5  e s t ã o 
hospitalizados. Até esta 
quinta-feira, 744 moradores 
venceram o vírus.

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Equipamento utilizado
por Isael para tratamento de
Covid-19 chega na rede pública
Cateter nasal de alto fluxo permite que pacientes contaminados 
consigam respirar melhor sem a utilização de medidas invasivas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, nesta 
semana, que o equipamento de 
ventilação para o tratamento 
intensivo de infectados pela 
Covid-19 já foi adquirido para 
atender a demanda do Sistema 
Único de Saúde. A tecnologia 
foi utilizada no tratamento 
do prefeito Isael Domingues 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

para evitar a intubação no 
Incor (Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas).

De acordo com o município, 
Domingues solicitou que o 
equipamento fosse disponibi-
lizado para o tratamento da 
doença na cidade. O prefeito 
teve 50% dos pulmões com-
prometidos, enquanto estava 
ainda na Santa Casa de Mise-
ricórdia de Pindamonhangaba. 
A transferência para São Paulo 
aconteceu para que o protocolo 

pudesse contar com equipa-
mentos de última geração.

O cateter nasal possibilita 
melhor fluxo respiratório, 
uma vez que permite aporte 
de oxigênio ao organismo 
sem que haja a necessidade 
de medidas invasivas, como 
a intubação. O protocolo de 
assistência ventilatória da UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) da Santa Casa, unidade 
de referência no combate à 
Covid-19, já foi revisado e este 

novo equipamento está inte-
grado para o uso de pacientes.

Ainda nesta semana, a equi-
pe da unidade recebeu treina-
mento para utilizar o cateter 
nasal. No momento, a Santa 
dispõe de dois aparelhos para 
o uso no SUS.

A secretaria de Saúde de 
Pinda prepara o ambulató-
rio pós-Covid para pacientes 
que precisarem, conforme 
encaminhamento médico, de 
fisioterapia respiratória.

Potim inaugura unidade 
educacional infantil
Obra, iniciada em 2012, homenageia professora Maria Seabra de 
Castilho Bianco; mais de cem alunos devem ser atendidos na unidade

A Prefeitura de Potim 
inaugurou, na última terça-
-feira (12), a escola infantil 
Professora Maria Seabra de 
Castilho Bianco, no bairro 
Morada dos Marques. A 
obra teve início há cerca 
de oito anos, quando a 
demanda da secretaria de 
Educação estava em alta.

Bruna Silva
Potim

De acordo com a prefeita 
Érica Soler (PL), em 2017 
a obra estava abandonada 
e sem perspectivas de con-
clusão para a entrega. Após 
diálogo com o Governo do 
Estado, as atividades na cre-
che foram reiniciadas. “Com 
muito empenho retomamos 
a obra em 2019, e agora 
em 2020 entregamos uma 
creche de qualidade para 
nossos alunos”, comemorou.

Ao todo, 125 crianças 
serão beneficiadas com o 
espaço educacional, que 
conta com sala de ativida-
des adequadas, banheiros, 
áreas para alimentação 
e banho, além de pátio 
e brinquedoteca. Foram 
adquiridos também novos 
equipamentos lúdicos e 
mobiliário.

A inauguração teve a 
participação do deputado 

federal Márcio Alvino (PL) 
e de vereadores de Potim e 
Aparecida, além da secre-
tária de Educação, Renata 
Teberga e de familiares 
da homenageada. Devido 
à pandemia da Covid-19, 
o número de participantes 
foi reduzido, e para que a 
população pudesse acom-
panhar, o ato foi transmi-
tido pela rede social da 
Prefeitura.

Nova unidade de educação infantil, entregue em Potim; construção foi iniciada em 2012
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Apresentação de novo material, que será utilizado no atendimento de pacientes na rede municipal de Pinda

Um asilo na cidade de 
Lorena registrou 24 casos 
de Covid-19 na terça-feira, 
dia 4. São 18 idosos e 6 co-
laboradores da casa de re-
pouso. Segundo a secretaria 
de Saúde, todos estão em 
isolamento e o quatro dos 
infectatdos segue estável.

O abrigo Maria de Na-
zareth, que fica no bairro 
São Roque, vem sendo mo-
nitorado pela Prefeitura, 
que realizou teste rápidos 
em todas as pessoas que 
residem e trabalham no 
local.  Ainda segundo a 
pasta, todos os lares que 
atendem idosos estão re-
cebendo os agentes de 
saúde que averiguam o 
risco de contágio do novo 
coronavírus.

Em nota publicada nas 
redes sociais da Prefeitu-
ra, a secretaria de Saúde 
informou que “convocou a 
instituição para reafirmar 
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as medidas sanitárias, as-
sim como a assistência aos 
idosos e colaboradores”. O 
texto ressalta ainda que, “...
até o presente momento, 
os idosos acolhidos encon-
tram-se estáveis com me-
didas de isolamento, sendo 
cuidados pela equipe técni-
ca do abrigo e tendo toda 
a retaguarda de urgência, 
emergência e hospitalar à 
disposição”.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato na ma-
nhã da quarta-feira, dia 5, 
com o asilo, que informou 
que a equipe de Vigilância 
Sanitária estava no local 
fazendo uma vistoria.

Lorena já registrou 412 
casos de Covid-19, sendo 
315 pacientes recupera-
dos, 82 em tratamento e 
15 óbitos confirmados. 
Ainda, segundo o boletim 
epidemiológico publicado 
na noite de terça-feira, dia 
4, 121 pessoas aguardam 
o resultados de exame e 
uma morte está sendo in-
vestigada.

Após descoberta de 
24 casos em asilo,
Lorena amplia 
vistorias contra 
Covid-19
Pacientes estão isolados, com estado 
de saúde estável; Prefeitura mantém 
atenção em outros abrigos

Abrigo Maria de Nazareth, no bairro do São Roque, 
onde foram registradas contaminações pelo novo 
coronavírus; atenção redobrada na cidade
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OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 600,00 Telefone: 
99709-8800 ou 3125-
7424
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 

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-
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 
necessidade de cada 
cliente. Telefone: 12 
99700-7559

TAUBATÉ – vendo 
máquina de café ex-
presso, pouco uso. 
Tr.F: 98118-5367
TAUBATÉ – vendo 
pia de lavabo már-
more italiano. 1,30 
–cuba 45cm. Tr.F: 
99168-9576

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 lim-
peza de fornos e 
desentupimentos de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz.
Colocamos forro 
pvc ou madeira e 
por ta sanfonada. 
Falar com Natal, no 
telefone: 98836 -
3309
Preciso de costurei-
ra com experiência 
em Overlock e galo-
neira, para trabalhar 
em Guaratinguetá. 
Bons ganhos. Te-
lefone: 99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. 
Tenho referência. 
Entrar em contato 
com Silvia 3013-
7825. Silvia
Pintura interna e 
externa, lavagem 
de pastilhas, trata-
mento de concreto 
aparente, textura, 
graf f iato, massa 
projetada. Telefone: 
(12) 2103-5813
Transporte de pe-
queno por 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 

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 

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

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$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
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. 

TAUBATÉ – vendo 
cadeirinha p/carro 
– preta/vermelha – 
ótimo estado. Tr.F: 
99128-9851
TREMEMBÉ – ven-
do fogão industrial 
Alfa – higienizado 0 
66 bocas, chapa e 
banho maria. Tr.F: 
98138-6484
ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 

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. 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 58/2020 PROC. Nº 384/2020.

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 pó de café para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 16 de Setembro 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
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 57/2020 PROC. Nº 383/2020.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, 
cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de fraldas geriátricas para a 
Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses. A nova data da sessão será dia 
31 de Agosto de 2020 ás 14h00min, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação – NOTA DE REABERTURA

PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 PROCESSO 357/2020
O Município de Lorena-SP torna público a reabertura da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços 
para a aquisição de tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, a serem 
solicitadas pelo período de 12 (doze) meses, que do dia 18 de agosto de 2020 a 
27 de agosto de 2020 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as 
Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 27 de 
agosto de 2020 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 27 de agosto de 2020 (Horário de 
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 6269/2020GPRO – TP nº 06/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: CBTS COMERCIAL BRAS. TUBOS E SANEAMENTO EIRELI EPP
CNPJ Nº: 00.869.442/0001-79
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do contrato nº 72/2020, decorrente do Proc. Licitatório nº 
141/20, TP nº 06/2020, firmado entre os contratantes em 27/04/2020.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 01(um) mês, a partir de 27/08/2020
Cláusula Terceira – O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do contrato.
Cláusula Quarta – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária 
referente ao contrato original.
Cláusula Quinta – Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 17/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 5658/2020GPRO – PP nº 30/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: MILCLEAN COM. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo aditivo tem como objeto a 
supressão de 14,645% (quatorze inteiros seiscentos e quarenta e cinco milésimos 
por cento) do Contrato nº 92/2020, decorrente do Proc. Licitatório nº 173/20, PP 
nº 30/2020, firmado em 10/06/2020, conforme cláusula 4.4.
Cláusula Segunda – Com respaldo no art. 65,I,”a” e “b” da Lei nº 8.666/93 e na 
cláusula 4.4 do contrato, ficam suprimidos 14,645%(quatorze inteiros seiscentos 
e quarenta e cinco milésimos por cento), equivalente a R$ 683.948,40(seiscentos 
oitenta e três mil novecentos quarenta e oito reais e quarenta centavos) ao valor 
global do contrato, destinados a alteração qualitativa e quantitativa dos itens 
integrantes do lote nº 01 – Sec. Mun. de Educação.
Parágrafo Único – AS alterações representam a supressão do valor mensal.
Cláusula Terceira – Consideram-se integrantes deste termo aditivo, os documentos 
constantes no Processo nº 5658/2020m o qual, neste ato, as partes declaram 
conhecer e aceitar.
Cláusula Quarta – O valor global do contrato R$ 3.986.252,06(três milhões 
novecentos oitenta seis mil duzentos cinquenta e dois reais e seis centavos)
Cláusula Quinta – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária 
referente ao contrato original.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 10/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 377/2020SUP; 
4800/2020GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação de serviço para aplicação de testes psicológicos 
aos Guardas Civis Municipais, de acordo com a instrução Normativa nº 078/2014-
DG/DPF.
CONTRATADA: M B B BESSA CLINICA DE PSICOLOGIA ME
CNPJ Nº: 27.410.884/0001-09

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE Nº 04/2020 – PROC. Nº 337/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição 
de equipamentos (termômetro, infravermelho e oxímetro de dedo), para utilização 
nas unidades de saúde, conforme necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: BEMESTAR PROD. PARA IND. E LAR LTDA ME
CNPJ Nº: 31.329.142/0001-20
Vencedor do item: 01
Valor Total: R$ 5.900,00(cinco mil e novecentos reais)
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
Vencedor do item: 02
Valor Total: R$ 5.749,50(cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores da empresa Alukroma S/A Indústria e Comércio, 
a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no próximo dia 21 de agosto de 2020, às 07h30, em Convocação 
única, respeitando quorum legal; no Estacionamento da empresa, 
situada na Avenida Vereador Cícero Pereira dos Santos, nº 1305, 
Polo Industrial II, na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de 
assuntos relacionados Renovação do Banco de Horas. Lorena, 
17 de agosto de 2020. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 50/2020 – PROC. Nº 351/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada em transporte de pacientes em veículo ambulância 
simples, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA
CNPJ Nº: 19.432.770/0001-31
Valor Total: R$ 227.304,00(duzentos vinte e sete mil trezentos e quatro reais)
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Sob ameaça de cassação, Aparecida retoma 
recadastramento de ambulantes da feira livre

A secretaria de Indústria 
e Comércio de Aparecida 
retomou, a partir de segun-
da-feira (17), a renovação 
da licença dos ambulantes 
que haviam sido suspensas 
no mês de março. A medida 
faz parte da sequência da 
recuperação dos setores de 
comércio e turismo, após 
cinco meses de paralisa-
ção devido à pandemia de 
Covid-19.

A Prefeitura destacou 
que a retomada terá como 
prioridade os cuidados 
com as medidas restritivas 
para impedir o avanço do 
novo coronavírus ,  que 
já infectou 216 pessoas 
na cidade, causando sete 
mortes até quinta-feira, 
dia 13.

O atendimento será re-
alizado em etapas no sis-
tema dividido em alas. 
Na primeira fase, apenas 
ambulantes da Ala A serão 
atendidos. Para realizar a 
renovação, os pagamentos 

Wanessa Telles
Aparecida

dos carnês devem estar 
em dia, caso contrário, 

não será possível efetuar 
o recadastramento.

Primeira etapa atende pontos comerciais da Ala A; não regularização pode levar a suspensão da licença
Foto: Arquivo Atos

Aos ambulantes que já 
renovaram a licença no 

Ambulantes da feira livre de Aparecida, que retomam atividades com liberação do turismo religioso

início do ano, não será 
necessário entrar em con-

Potim expande fiscalização da quarentena

tato com a secretaria 
novamente.

Para evitar aglomeração 
de pessoas na secretaria, 
o agendamento para a 
regularização será efe-
tuado pelo telefone (12) 
3105-4026, de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 18h, 
e os documentos, solicita-
dos por WhatsApp. Serão 
agendadas vinte pessoas 
no período da manhã e 
outras vinte a tarde. A 
Prefeitura de Aparecida 
ressaltou que caso não seja 
realizada a renovação, será 
determinada a cassação da 
licença de funcionamento 
do ponto comercial.

Feira - Liberada para 
funcionar desde o sába-
do, dia 15, a feira ainda 
não será retomada. Após 
reunião entre os próprios 
feirantes e a Prefeitura, 
no dia 10 de agosto, o 
grupo pediu para que 
volta seja feita no mês 
de setembro, já com a ex-
pectativa para o retorno 
dos ônibus de turismo e 
a maior movimentação de 
romeiros.

Disque Covid-19 conta com novo número e opções de denúncias para a população; município tem quatro mortes

Para contribuir nas medi-
das de contenção do novo 
coronavírus, a Prefeitura 
de Potim expandiu, re-
centemente, o canal de 
atendimento para que a 
população possa denunciar 
locais de aglomerações 
e descumprimentos do 

Bruna Silva
Potim

decreto municipal. Con-
forme os últimos dados 
da secretaria de Saúde, 
164 infecções foram re-
gistradas desde o início da 
pandemia.

A intenção é de que o 
canal seja um elo de infor-
mação entre moradores e 
Prefeitura, para que sejam 
fiscalizadas irregularida-
des como a falta uso de 

máscaras de proteção ou 
estabelecimentos não es-
senciais abertos. O Disque 
Covid-19 servirá ainda um 
meio de monitoramento de 
sinais e sintomas, além de 
orientações de cuidados e 
indicação de onde procurar 
serviços de saúde.

De acordo com a Pre-
feitura, as informações 
fornecidas através do ca-
nal de atendimento serão 
sigilosas e seguirão para 
apuração dos agentes do 
Comitê de Gestão de Crise. 
O número de telefone para 
denúncias é o (12) 99683-
0145.

Atualmente, 18 pessoas 
contaminadas estão sendo 

monitoradas pela pasta 
responsável, além de seis 
internadas, sendo uma na 
UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva).  Até o fecha-
mento desta matéria, os 
bairros com maior incidên-
cia da doença são Centro 

(22), Frei Galvão (22), 
Vila Olívia (21), Chácara 
Tropical (15) e Jardim 
Alvorada (14).

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 13/08/2020 às 18h58 até 14/08/2020 às 04h13. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado


