
Aumento de turistas no Litoral 
preocupa Governo do Estado

240 MEGA POR
APENAS

R$ 99 POR MÊS NO
COMBO MULTI

,99

VOCÊ MERECE A 
ULTRAVELOCIDADE NA 
SUA BANDA LARGA.

Oferta válida até 31/8/2020 para pessoa física, sujeita a análise de crédito,
mediante contratação conjunta dos serviços anunciados, com permanência
mínima de 12 meses, cadastro de fatura digital e pagamento via débito
automático. Saiba mais em www.claro.com.br. Banda líder em ultravelocidade –
fonte: Anatel em janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados).

CLARO.COM.BR | 0800-720-1234
OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2020 N.º 3.613R$ 1,50ANO 27

Um levantamento divulgado 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) na última segun-
da-feira (31) revelou os valo-
res gastos pelos municípios 
paulistas para manterem o 
funcionamento das câmaras 
entre maio de 2019 e abril 
de 2020. Os dados revelam 
que Arapeí e São Sebastião 
são as cidades da região que 
possuem as maiores taxas 
de despesas, de forma per 
capita (por habitante), com o 
Legislativo. Na outra ponta do 
ranking, Pindamonhangaba é 
destaque pelo menor índice de 
custos investidos.

Disponível no site do TCE, 
a ferramenta “Mapa das Câ-
maras” apresenta os números 
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de habitantes, vereadores e 
do montante de gastos com 
a manutenção do Legisla-
tivo de 644 municípios do 
estado. Através balanço, que 
levam também em conta os 
custos com o pagamento dos 
salários dos servidores e dos 
subsídios dos parlamentares, 
o TCE estabelece a média 
de despesas das cidades, de 
forma per capita.

Líder do ranking regional 
de gastos, Arapeí, que possui 
apenas 2.469 moradores, 
aplicou R$ 715.531 de seu 
orçamento para o custeio da 
Câmara no período avaliado 
pelo levantamento. Levando 
em consideração que a cidade 
conta com nove vereadores, 
a média de gasto municipal 
com o Legislativo foi de R$ 
289,81 por habitante.

Balanço do TCE destaca Pinda em 
média de gastos com Legislativo
São Sebastião é vice-líder em taxa que leva em conta estrutura do Legislativo, 
população e número de vereadores são base para estudo sobre investimentos

Foto: Bruna Silva

Câmara de Pindamonhangaba, que entrou no balanço do TCE de gastos

Com uma população 36 
vezes superior à de Arapeí, 
São Sebastião é a cidade 
com a segunda maior taxa 
de gastos na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), atin-
gindo o valor de R$ 201,94. 
Contando com 12 parlamen-
tares, o município litorâneo 
desembolsou R$ 17,968 
milhões na manutenção do 
funcionamento da Casa.

Fechando o “pódio” da RM-
Vale, aparece Jambeiro com 
uma média de despesa per 
capita de R$ 173,82. Com 
apenas 6.602 habitantes, sen-
do entre eles nove parlamen-
tares, a cidade desembolsou 
R$ 1,147 milhão.

Mesmo sendo o município 
que destinou o maior repasse 
orçamentário à Câmara, che-

gando a R$ 51,820 milhões, 
São José dos Campos atingiu 
uma taxa de despesa per ca-
pita de apenas R$ 71,78, uma 
das cinco menores da região. 
Maior cidade da RMVale, São 
José conta com 21 vereadores 
e uma população de 721.944 
habitantes.

Em contrapartida, Pinda-
monhangaba, que possui 11 
parlamentares, é o município 
com a menor média de custos, 
atingindo R$ 50,23. Abrigan-
do 168.328 moradores, Pinda 
aplicou R$ 8,454 milhões na 
manutenção das atividades 
da Casa.

O levantamento do TCE 
revela as médias de gastos 
no Legislativo dos demais 
municípios da região: Apa-
recida (R$ 102,65), Bananal 
(R$ 110,18), Cachoeira Pau-
lista (R$ 94,41), Campos do 
Jordão (R$ 86,08), Canas (R$ 
150,75), Caraguatatuba (R$ 
151,06), Cruzeiro (R$ 78,31), 
Cunha (R$ 94,26), Guaratin-
guetá (R$ 117,49), Igaratá 
(R$137,66), Ilhabela (R$ 
171,39), Jacareí (R$ 89,23), 
Lagoinha (R$ 127,55), Lavri-
nhas (R$ 109,49), Lorena (R$ 
95,52), Monteiro Lobato (R$ 
166,78), Natividade da Serra 
(R$ 137,92), Paraibuna (R$ 
106,59), Piquete (R$ 88,88), 
Potim (R$ 58,66), Queluz (R$ 
77,83), Redenção da Serra (R$ 
163,17), Roseira (R$ 97,71), 
Santa Isabel (R$ 109,04), 
Santo Antônio do Pinhal (R$ 
135,27), São Bento do Sapucaí 
(R$ 95,85), São José do Bar-
reiro (R$ 155,62), São Luís 
do Paraitinga (R$ 126,77), 
Silveiras (R$ 137,96), Taubaté 
(R$ 85,34), Tremembé (R$ 
90,04) e Ubatuba (R$ 138,88).

Apesar da recomendação 
de isolamento social devido 
à pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), o DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagem) revelou na última 
terça-feira (1) que foi regis-
trado um aumento de 76% no 
fluxo de veículos nas estradas 
de acesso ao Litoral Norte 
no último final de semana. 
Temendo um possível avanço 
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da doença pelo estado, o go-
vernador, João Doria (PSDB), 
criticou a atitude dos turistas.

De acordo com o levan-
tamento do DER, o índice 
de 76% de aumento foi ob-
tido através das médias de 
crescimento do tráfego de 
automóveis pelas rodovias 
Dom Paulo Loureiro (SP-98) 
e Oswaldo Cruz (SP-125), em 
comparação aos demais finais 
de semana de 2020.

A primeira estrada regis-
trou uma movimentação 

Levantamento aponta aumento de quase 80% no tráfego de veículos nas rodovias

de cerca de 66 mil veículos 
entre os últimos sábado (29) 
e domingo (30), sendo 101 % 
superior à média dos outros 
finais de semana, que é de 
apenas 32,9 mil. Já a outra ro-
dovia, principal ligação entre 
Taubaté e Ubatuba, teve um 
fluxo de 29 mil automóveis, 
contabilizando um aumento 
de 51% no comparativo com 
o tráfego habitual, que é de 
19,3 mil carros e motocicle-
tas.

Os dados do DER revelaram 

ainda que, juntas, as rodovias 
paulistas que dão acesso aos 
litorais Norte e Sul, registra-
ram um crescimento de 32% 
do tráfego de veículos em 
comparação aos outros finais 
de semana, saltando de 459 
mil para 609 mil.

Durante entrevista coletiva 
na última terça-feira no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, Doria demonstrou 
indignação com o aumento 
considerável de turistas na 
região praiana. Além de co-

brar mais bom senso dos pau-
listas em meio à pandemia, 
o governador demonstrou 
preocupação com o feriado 
prolongado do próximo dia 
7, já que ele acredita que a 
tendência é que se repita a 
“invasão” de visitantes nos 
litorais Norte e Sul.  

Doria revelou ainda que re-
comendará aos prefeitos que 
reforcem a fiscalização contra 
aglomerações nas praias e em 
outros pontos turísticos dos 
municípios.

Trecho da Rodovia dos Tamoios, em um dos principais acessos a Caraguá; movimento preocupa após flagrantes de aglomeração nas praias do Litoral Norte no último fim de semana

Foto: Divulgação DER

Viva Leite tem 
distribuição 
suspensa em 
setembro

O Estado anunciou que, 
durante a primeira semana 
de setembro, não haverá dis-
tribuição do leite às famílias 
beneficiadas pelo programa 
Viva Leite na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) e demais 
regiões do estado. A suspen-
são temporária do produto 
foi motivada pelo processo 
licitatório em andamento.

A entrega será normalizada 
na próxima semana sem pre-
juízo às famílias, somando 15 
litros por beneficiário neste 
mês de setembro.

O projeto é responsável 
pela distribuição de mais de 
setenta milhões de litros de 
leite para mais de 370 mil 
pessoas em vulnerabilidade, 
entre elas, cerca de 189.042 
crianças na capital e região 
metropolitana e 140.219 
no interior e litoral, além de 
idosos acima de sessenta anos.

Leite fluído – Aparecida 
anunciou o calendário de 
entrega do programa Leite 
Fluído para idosos. Serão 
distribuídos dois litros de 
leite para cada beneficiário 
durante as terças-feiras de 
setembro. A ação teve início 
no dia 1 e segue nos próximos 
dias 8, 15, 22 e 29, totalizando 
dez litros no mês.

Da Redação
RMVale
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Santa Casa tem arrecadação 
de itens para recém-nascidos 
e crianças carentes internados

Por meio da campanha 
“Enxoval para bebês”, a Ir-
mandade Santa Casa de Lo-
rena está recebendo doações 
de roupas infantis, sapatos 
e fraldas descartáveis des-
tinadas aos recém-nasci-
dos e crianças em situação 

Da Redação
Lorena

de vulnerabilidade social 
atendidas na Maternidade, 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) Neonatal e Pronto 
Socorro Infantil.

Podem ser doadas fraldas 
descartáveis de tamanho 
RN e P, calçados e roupas de 
tamanho P, M e RN, usadas 
ou novas, desde que estejam 
em bom estado de uso.

Um dos leitos da pediatria, na Santa Casa de Lorena; campanha de arrecadação para crianças e bebês

A força do direito deveria superar o 
direito da força, mas os ensinamentos 
de Rui Barbosa estão muito longe de 
Lorena. E com isso, certos de terem a 
manipulação da Casa de Leis, o grito 
vale mais que a lei e soterrou o interesse 
público e regras constitucionais para 
fazer triunfar o interesse de alguns e 
esconder procedimentos ardilosos.

Apesar de vivermos o contexto de 
um estado democrático de Direito, no 
qual o administrador deveria se subme-
ter às regras, os vereadores manipulam 
o sistema para fazer prevalecer interes-
ses de um grupo seleto, financeiramente 
interessado em vantagens escusas. Com 
isso se julgam no direito de invadir em-
presas, tripudiar com ataques pessoais, 
fraudar votações e, sem qualquer pudor 
e respeito, invadir repartições da Prefei-
tura Municipal.

Na linha dos discursos demagógicos 
e desrespeitosos, o quarteto nada fan-
tástico, ou melhor o quarteto do horror, 
liderado pelo “ele não lorenense” e 
demais “inhos” volta a brilhar no palco 
do abuso de autoridade. 

Flagrados numa fraude de votação, 
com provas documentais irrefutáveis 
e legítimas, resolveram reagir. Mas ao 
invés de esclarecerem quem fraudou 
a votação, ou quem usou a senha do 
vereador Careca, os edis com o velho 
pretexto de estarem em investigação, 
tentam invadir a Secretaria de Seguran-
ça para ter acesso às câmeras do COI. 

Aliás, oportuna uma pausa para 
questionar, quantas outras votações 
podem ter sido fraudadas? Quem é o 
mentor da quadrilha, que num ato de 
incompetência, no afã de votar com 

urgência no interesse de seu grupinho, 
não verificou que o vereador não estava 
mais na Câmara e registrou o voto.

É lamentável que os vereadores, res-
ponsáveis pela Casa de Leis, rasguem 
a legislação e a Constituição, certos de 
que qualquer punição para suas con-
dutas nefastas será tão demorada, que 
aproveitam a impunidade para fazerem 
reinar o abuso do poder.

Ocorre que há poucos dias para o 
final dessa legislatura, a reação mais 
eficaz para banir esses elementos da 
vida pública está nas urnas. O melhor 
controle e mais eficaz é a cidadania 
consciente e ativa. Não dá para esperar 
um relatório de inquérito, sentenças 
judiciais para então tomar qualquer ati-
tude, vai pesquisar quais foram os feitos, 
os projetos, o histórico dos candidatos. 

Não podemos continuar com uma 
quadrilha que usurpa o poder para 
encher seus bolsos, que travam o cres-
cimento de uma cidade toda, fazendo 
da tribuna o picadeiro da demagogia 
barata.

Embora seja desanimador olhar 
para as figuras políticas e manter a 
esperança de um quadro melhor, a de-
cisão de mudar está nas mãos do eleitor; 
somente a cidadania consciente e ativa 
pode interromper o ciclo de desonra, 
desrespeito e abuso que tem triunfado 
neste momento.

De tanto ver triunfar as nulidades; 
de tanto ver prosperar a desonra, de 
tanto ver crescer a injustiça. De tanto 
ver agigantarem-se os poderes nas mãos 
dos maus, o homem chega a desanimar-
-se da virtude, a rir-se da honra e a ter 
vergonha de ser honesto.

No quintal da impunidade, 
reina o abuso de poder

editorialeditorial

RMVale deve receber 1,7 milhão a menos de visitantes
em 2020; Estado prevê queda de 39% no setor turístico

Turismo espera por queda
de 33% devido à pandemia

Uma projeção divulgada pelo Go-
verno do Estado na última semana 
aponta que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) deixará de receber aproxima-
damente 1,7 milhão de turistas em 
2020 devido à pandemia do novo 
coronavírus. Em contrapartida, o 
estudo revela que a região é uma das 
três áreas paulistas que apresentam 
maior potencial de recuperação de 
seus setores turísticos.

Produzido pelo Ciet (Centro de 
Inteligência e Economia do Turis-
mo), vinculado à secretaria estadual 
do Turismo, o trabalho apresenta 
o possível impacto da pandemia 
sob o setor turístico das 15 regiões 
paulistas e seus prováveis cenários 
de recuperação.

O estudo informa que em janeiro, 
período em que não haviam regis-
tros de casos de Covid-19 no País, 
São Paulo projetava receber 46,3 
milhões de visitantes ao longo do 
ano. 

Mas com o avanço de contamina-
ções pelo novo coronavírus, a nova 
expectativa é que o estado registre a 
entrada de 29,5 milhões de turistas, 
uma redução de 36%.

Em movimentação financeira pro-
veniente do fluxo turístico estadual, 
o esperado, antes do aparecimento 
da doença, chegava a R$ 43 bilhões, 
mas agora deve atingir apenas 
R$26,1 bilhões, correspondendo a 
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uma queda de 39%.
Segundo a expectativa do Ciet, dos 

29,5 milhões turistas aguardados em 
São Paulo, 20,6 milhões são paulistas 
viajando para cidades dentro do pró-
prio estado. Quase oito milhões são 
visitantes de outros estados e 817 mil 
estrangeiros.  

Em relação à RMVale, o Estado 
revela que no início de 2020 era 
esperado que a região registrasse 
ao longo do ano a chegada de um 
número de turistas próximo ao de 
2019, que foi de 5,1 milhões, mas a 
expectativa é de que esse número caia 
para 3,4 milhões de pessoas visitando 
a região, redução de 33%. 

Os dados relacionados às arrecada-
ções financeiras de 2019 e previsões 

de 2020 para o setor turístico da re-
gião não foram reveladas pelo órgão.

Em contrapartida, o Ciet acredita 
que a RMVale será uma das três regi-
ões mais beneficiadas com o “turismo 
de proximidade”, que são viagens 
rodoviárias, por períodos curtos, a 
destinos de até três horas de desloca-
mento. A modalidade é considerada 
pelo Estado como o primeiro “movi-
mento de retorno” do fluxo turístico.

Desta maneira, o estudo aponta 
que a RMVale, Baixada Santista e 
Campinas deverão ser as áreas do 
interior que receberão mais visitan-
tes ao longo do ano, provenientes 
principalmente da região da Grande 
São Paulo, que abriga cerca de 21,5 
milhões de pessoas.

O Memorial, que faz parte da rota turística religiosa; setor sofre impacto na pandemia

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Fotos: Marcelo A. dos Santos

A entrega pode ser rea-
lizada diretamente na re-
cepção da Santa Casa, das 
7h às 20h. Os interessados 
em doar que não puderem 
comparecer ao local podem 
entrar em contato com o Ser-
viço Social pelo número (12) 
98891-5587 para organizar 
a retirada dos itens a serem 
doados.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Qualidade da água evita a 
contaminação dos alimentos
Águas Piquete reforça o compromisso na distribuição de água tratada

Da Redação
Piquete

Segundo o Ministério 
da Saúde, existem mais 
de 250 tipos de doenças 
transmitidas por alimentos 
contaminados no mundo, 
sendo a maioria causada 
por vírus, bactérias e para-
sitas, dentre elas algumas 
já conhecidas por toda 
população como: Hepatite 
A, febre tifoide, cólera e 
leptospirose. Portanto, é 
necessário estar atento 
quanto a procedência e 
qualidade da água usada 
para a higienização dos 
alimentos.

Em Piquete, a Águas pi-
quete, empresa responsá-
vel pelo abastecimento de 
água na cidade, destaca a 

importância da água tra-
tada e com qualidade para 
realizar a boa higienização 
dos alimentos.

“Trabalhamos com com-
promisso e eficiência para 
que a água boa e com 
qualidade chegue até as 
torneiras das casas, mas 
para garantir que essa 
água permaneça potável e 
apropriada para o consumo 
e higienização dos alimen-
tos, orientamos que a po-
pulação realize a limpeza 
da caixa d´água regular-
mente, assim como evite 
usar água de procedência 
duvidosa, que não seja 
distribuída pela nossa rede 
de abastecimento” explica 
a gerente operacional, In-
diara Jogas.

Além disso, alguns cui-
dados simples podem ser 

adotados na rotina para 
evitar a contaminação de 
alimentos dentro de casa. 
São eles:

·Armazenar alimentos 
em recipientes fechados e 
separados, de forma que a 
carne crua jamais entre em 
contato com outros manti-
mentos prontos;

·Higienizar vegetais e fru-
tas antes do seu preparo;

· Separar uma faca e uma 
tábua para cada tipo de 
alimento, sem esquecer de 
higienizá-los bem antes de 
começar a cozinhar;

· Evitar o consumo de 
refeições cruas ou mal 
cozidas, principalmente 
aquelas que contêm carne 
ou derivados;

· Lavar as mãos e pulsos 

antes do preparo de qual-
quer refeição;

· Manter os cabelos sem-
pre presos e a barba apa-
rada na hora de cozinhar;

A Águas Piquete vem ao 
longo desses anos contri-
buindo com o desenvol-
vimento do município, 
buscando através dos 
serviços de tratamento e 
abastecimento de água, 
proporcionar mais qua-
lidade de vida aos mora-
dores.

“Todos os nossos siste-
mas são constantemente 
monitorados, a água que 
sai das nossas estações de 
tratamento atende integral-
mente aos padrões de quali-
dade exigidos pelas normas 
brasileiras, logo, zelar pela 
saúde da população é o 
nosso objetivo permanente” 
acrescenta Jogas.

Edital de Convocação para Convenção Eleitoral Municipal 
       O presidente da Comissão Provisória do Partido da Social Democracia 
Brasileira- PSDB do Município de Cachoeira Paulista , nos termos do art.8° 
e demais disposições da Lei 9.504/97 e de acordo com os arts.32, 95 e 
demais disposições do estatuto partidário , convoca os membros do I -
Diretório Municipal ; II dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais 
e Senadores com domicilio eleitoral no município ; III – dos membros do 
Diretório Estadual com domicilio eleitoral no município ;e IV- dos Delegados  
do Município  à  Convenção Estadual  , para a  CONVENÇÃO MUNICIPAL ,   
que será realizada no dia 12 de Setembro de 2020,   de 10 h ás 13 h,    no 
Salão localizado a Rua Prefeito Antônio Mendes n°71, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, observada a seguinte  

      ORDEM DO DIA  

      1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; 

     2.  Escolha dos candidatos aos cargos de :Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 

     3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos; 

     4.  Tratar outros assuntos a serem deliberado 

     O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será iniciado as 10 h do 
dia 12 de setembro de 2020 

Cachoeira paulista 31 de agosto de 2020. 

Domingos Geraldo dos Santos 

Presidente do Diretório Municipal 

Partido da Social Democracia Brasileira de Cachoeira Paulista 

 

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO 
ELEITORAL MUNICIPAL  

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA SOCIAL 
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DO MUNICIPIO DE 
GUARATINGUETÁ, nos termos do artigo 8º e demais disposições da Lei 
9.504/97 e de acordo com os artigos 32º, 95º e demais disposições do 
estatuto partidário, convoca – I – os membros do Diretório Municipal; II – 
dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores, com 
domicílio eleitoral no município e IV – dos Delegados do município a 
Convenção Estadual, para a CONVENÇAO MUNICIPAL, que será 
realizada no dia 12 de setembro de 2020, de 09:00 as 12:00 horas, na Rua 
Milton José Nunes Fernandes, nº. 295, bairro Chácaras Santa Maria I, na 
cidade Guaratinguetá, Estado de São Paulo, observada a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 – Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; 

2 – Escolha dos candidatos a: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

3 – Sorteio dos números que concorreram os candidatos. 

O credenciamento dos convencionais Titulares e Suplentes será iniciado 
as 09:00 horas do dia 12/09/2020. 

 

Guaratinguetá, 01 de setembro de 2020. 

 

 

MARCELO AUGUSTO PAZZINI ROSSAFA 
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Guaratinguetá 
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cidade Guaratinguetá, Estado de São Paulo, observada a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 – Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; 

2 – Escolha dos candidatos a: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

3 – Sorteio dos números que concorreram os candidatos. 

O credenciamento dos convencionais Titulares e Suplentes será iniciado 
as 09:00 horas do dia 12/09/2020. 

 

Guaratinguetá, 01 de setembro de 2020. 

 

 

MARCELO AUGUSTO PAZZINI ROSSAFA 
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Guaratinguetá 

 

 

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO 
ELEITORAL MUNICIPAL  

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA SOCIAL 
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DO MUNICIPIO DE 
GUARATINGUETÁ, nos termos do artigo 8º e demais disposições da Lei 
9.504/97 e de acordo com os artigos 32º, 95º e demais disposições do 
estatuto partidário, convoca – I – os membros do Diretório Municipal; II – 
dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores, com 
domicílio eleitoral no município e IV – dos Delegados do município a 
Convenção Estadual, para a CONVENÇAO MUNICIPAL, que será 
realizada no dia 12 de setembro de 2020, de 09:00 as 12:00 horas, na Rua 
Milton José Nunes Fernandes, nº. 295, bairro Chácaras Santa Maria I, na 
cidade Guaratinguetá, Estado de São Paulo, observada a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 – Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; 

2 – Escolha dos candidatos a: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

3 – Sorteio dos números que concorreram os candidatos. 

O credenciamento dos convencionais Titulares e Suplentes será iniciado 
as 09:00 horas do dia 12/09/2020. 

 

Guaratinguetá, 01 de setembro de 2020. 

 

 

MARCELO AUGUSTO PAZZINI ROSSAFA 
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Guaratinguetá 

 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 63/2020 PROC. Nº 409/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial, ata de registro de preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em serviços instalação e manutenção de 
ar condicionado para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais, 
a realizar-se às 13h30min do dia 14 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
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 407/2020SUP; 6437/2020GPRO, com fundamento 
no art. 4° e seguintes da Lei nº 13.979/2020, cujo objeto consiste na aquisição de máscaras 
protetoras faciais de acrílico, tipo viseira anti respingo, destinado ao enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, para atender as necessidades 
da Secretaria de Esportes e Lazer.
CONTRATADA: MANIA DE LIMPEZA COM. E IND. LTDA
CPF Nº: 00.988.152/0001-44

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 410/2020SUP; 
6750/2020GPRO, com fundamento no Art. 25, II, c.c. artigo 13, VI, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação de serviço de capacitação online para dois servidores, 
denominada “Introdução ao uso de ferramentas informacionais para elaboração de 
diagnóstico socioassistencial”.
CONTRATADA: KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA
CPF Nº: 11.179.644/0001-05

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020 PROC. Nº 341/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos da Atenção Básica, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: BIOHOSP PROD. HOSPITALARES S/A,CNPJ Nº: 18.269.125/0001-87
VENCEDORA DO ITEM:273
VALOR TOTAL: R$ 5.850,00(cinco mil oitocentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020
CONTRATADA:FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP.TDA
CNPJ Nº: 08.231.734/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS:165,179,211,212,237,259,313,355,356
VALOR TOTAL: R$ 52.251,00(cinquenta e dois mil duzentos cinquenta e um reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020
CONTRATADA: SOMA/SP PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº: 05.847.630/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 25,59,69,73,75,111,129,130,133,147,173,183,187,217,309, 
361,385,386,389,391,401, 402,407,409,411,419,421
VALOR TOTAL: R$ 88.297,00(oitenta e oito mil duzentos noventa e sete reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ Nº: 67.729.178/0004-91
VENCEDORA DOS ITENS:09,15,37,61,119,121,205,215,241,319,365,423,424,425,426
VALOR TOTAL: R$ 129.104,00(cento vinte e nove mil cento e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ Nº: 73.856.593/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01,05,21,23,41,51,53,63,91,101,155,169,189,253,269,275,2
79,283, 301,315,331,335,347
VALOR TOTAL: R$ 354.799,50(trezentos cinquenta e quatro mil setecentos noventa e 
nove reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 28/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2020 PROC. Nº 355/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de matérias-primas a serem utilizadas para produção de medicamentos 
na farmácia de manipulação de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
CNPJ Nº: 68.577.063/0001-49
VENCEDORA DOS ITENS:33,34,35,36,65,66,85,86,101,102,107,108,113,114
VALOR TOTAL: R$ 27.526,20(vinte e sete mil quinhentos vinte e seis reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 148/2020 do PROC nº 406/2020-SUP – 6029/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de conjunto composto por avental/jaleco e calça, com material 
impermeável e autoclavável, destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde 
Pública decorrente do COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e na proposta, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME - CNPJ Nº: 05.023.842/0001-82
VALOR: R$ 17.320,00(dezessete mil trezentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo Licitatório nº 422/2018 – PP nº 68/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA
CNPJ: 21.515.556/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do Contrato nº 136/18, decorrente do Processo Licitatório nº 422/18, Pregão 
Presencial nº 68/18, firmado em 03 de setembro de 2018, nos termos previstos em sua 
Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 03 de setembro de 2020.
Cláusula Terceira – A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual, 
previsto na cláusula 2.4 do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 27.300,00 (vinte e 
sete mil e trezentos reais).
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 386/20 SUP, 6222/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO 
DE CONTRATO, do processo acima referido, onde lê-se “HEALTH & HEALTH...” leia-se 
“LÓGICO HEALTH & HEALTH...”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 55/2020 – PROC. Nº 364/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de baterias 
automotivas novas para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº: 56.966.823/0001-20
Vencedor dos itens:01,02,05,06,11,12
Valor Total: R$ 31.250,00(trinta e um mil duzentos e cinquenta reais)
EMPRESA:RICARDO JULIANO FRANK ROSA ME - CNPJ Nº: 59.522.599/0001-76
Vencedor dos itens: 03,04,07,08,09,10
Valor Total: R$ 42.700,00(quarenta e dois mil e setecentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pregão Presencial nº 46/2020 – Processo nº 332/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a locação de Imóvel no município de Lorena/
SP para a Sede da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. Os autos do processo 
permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 
17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

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 406/2020SUP; 6029/2020GPRO, com fundamento 
no art. 4° e seguintes da Lei nº 13.979/2020, cujo objeto consiste na aquisição de conjunto 
composto por avental/ jaleco e calça, com material impermeável e autoclavável, destinado 
ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde
CONTRATADA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME - CPF Nº: 05.023.842/0001-82

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 398/2020SUP; 6223/2020GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviço 
de seguro de dois veículos Renault Master Furgão Vitre Extra 2.3 16V DCI., de placas, 
respectivamente EFG4766 e EWD2158, para o transporte de paciente do CER III, Secretaria 
Municipal de Saúde.
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ Nº: 61.198.164/0001-60
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Taxa de assassinatos segue elevada; Cruzeiro é a terceira cidade com mais vítimas

RMVale supera a Capital e completa 
uma década como a mais violenta

Um levantamento divulga-
do pelo Governo do Estado 
na última quarta-feira (26) 
aponta que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
completou em julho dez anos 
como a área mais violenta do 
interior de São Paulo. As esta-
tísticas revelam que a taxa de 
homicídios da região é mais 
do que o dobro da registrada 
pela capital paulista.

Apesar das medidas de 
isolamento social motivadas 
pela pandemia de Covid-19, 
dados da SSP (secretaria 
de Segurança Pública) in-
formam que a RMVale teve 
189 moradores assassinados 
nos primeiros sete meses do 
ano. Enquanto 185 foram 
vítimas de homicídios dolosos 

Lucas Barbosa
RMVale

Sede da Polícia Militar em Cruzeiro; região lidera ranking de violência no interior do Governo do Estado

Fotos: Rafaela Lourenço

(quando existe a intenção de 
matar), outras quatro mor-
reram em latrocínios (roubo 
seguido de morte).

Para a preocupação das 
autoridades regionais em 
segurança, o número de 
assassinados em 2020 é 
o mesmo registrado entre 
janeiro e julho do ano passa-
do, que teve 181 vítimas de 
homicídios dolosos e oito de 
latrocínios.  

Mais violenta do interior 
desde o fim do primeiro 
semestre de 2010, a região 
atualmente possui a preocu-
pante taxa de 12,33 assassi-
natos por cem mil habitantes. 
O índice é baseado no mon-
tante de casos entre agosto 
de 2019 e julho de 2020.

Além de ser 110% superior 
ao da capital paulista, que 
é de 5,87, a taxa de assas-
sinatos na RMVale supera 
também as médias estadual 

(6,70), interiorana (7,09) e 
da Grande São Paulo (6,80).

A segunda região paulista 
com a maior taxa de registros 
por cem mil habitantes é 
Araçatuba (9,47), sendo que 
o índice é 30% inferior ao da 
RMVale.

Ranking da morte – De 
acordo com os dados da 
SSP, Jacareí e São José dos 
Campos, com 24 registros 
cada, foram os municípios 
que tiveram mais vítimas de 
mortes violentas durante os 
primeiros sete meses do ano 
na RMVale. Na sequência 
aparece Cruzeiro com 18 
casos.  

As demais cidades da re-
gião que tiveram moradores 
assassinados neste período 
foram Aparecida (1), Areias 
(1), Caçapava (16), Cachoeira 
Paulista (4), Campos do Jor-
dão (3), Caraguatatuba (13), 
Cunha (3), Guaratinguetá 
(7), Igaratá (1), Ilhabela (2), 
Lagoinha (2), Lorena (12), 
Natividade da Serra (1), Pa-
raibuna (2), Pindamonhan-
gaba (12), Potim (2), Roseira 
(2), Santa Branca (1), São 
Bento do Sapucaí (1), São 
Luís do Paraitinga (1), São 
Sebastião (4), Silveiras (1), 
Taubaté (11), Tremembé (6) 
e Ubatuba (14).

Após um mês, caminhoneiro é encontrado morto em Pinda

Após trinta dias de investi-
gação, a Policia Civil de Pin-
damonhangaba encontrou, 
nesta terça-feira (1), o corpo do 
caminhoneiro de 29 anos, Ed-
son Luis Caetano. Três pessoas 
tiveram a prisão preventiva 
decretada e o caso segue sendo 
apurado.

De acordo com a Policia 
Civil, imagens de uma câ-
mera de segurança utilizada 
nas investigações mostraram 
somente Edson entrando na 
residência. Ele teria ido até o 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Corpo estava em uma casa no bairro Triângulo; três suspeitos foram presos por envolvimento no crime
local para receber uma quantia 
em dinheiro, de cerca R$ 2,5 
mil, da venda de um veículo. Os 
investigadores desconfiaram 
da versão dada por um suspei-
to em que havia afirmado que 
Edson teria subido na garupa 
de uma moto azul com empla-
camento de Taubaté.

O corpo do caminhoneiro 
foi encontrado enterrado no 
quintal da casa. As investiga-
ções apontam que ele foi morto 
a golpes de marreta. Dos três 
envolvidos suspeitos envol-
vidos no crime, dois teriam 
participado diretamente do 
assassinato e um na ocultação 
do cadáver.

Com a prisão preventiva 
decretada, eles devem seguir 
detidos por ao menos trinta 
dias. As apurações da Polícia 
Civil também continuarão para 
o esclarecimento dos fatos.

Histórico – Edson saiu do 
bairro Vila Rica para buscar 
o dinheiro no dia 31 julho, no 
Triângulo. Segundo a família, 
que ainda tinha esperanças de 
encontrá-lo com vida, a pessoa 
com quem ele tinha ido buscar 
o dinheiro foi até a casa de 
familiares entregar a chave 
do carro, onde Edson teria 
deixado. O boletim de ocor-
rência de desaparecimento foi 
registrado no dia 1 de agosto.

Polícia Civil busca assassinos de 
motoboy em Pindamonhangaba
Morto a pauladas, jovem tentava separar briga no Goiabal

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba iniciou nesta 
segunda-feira (31) uma in-
vestigação para tentar iden-
tificar os responsáveis pelo 
assassinato de um motoboy 
de 23 anos, ocorrido no últi-
mo final de semana no bairro 
Parque Shangrilá. A vítima foi 
morta a pauladas e pedradas 
durante a festa de aniversário 
de um amigo. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um grupo de 
jovens participava do evento 
numa chácara na estrada 
municipal do Goiabal no últi-
mo sábado (29), quando, por 
volta das 19h, dois grupos de 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

convidados se desentenderam 
na parte externa do imóvel.  

Percebendo que um de seus 
amigos estava sendo agredi-
do, o motoboy, Bruno Bonfim, 
decidiu tentar separar a con-
fusão. Porém, os agressores 
atacaram também o rapaz.

Acionada para conter o 
conflito, a Polícia Militar, ao 
chegar em frente à   chácara, 
se deparou com o corpo de 
Bonfim caído numa vala. Ao 
lado do cadáver, que apre-
sentava diversos ferimentos 
na cabeça, foram encontradas 
pedras e pedaços de madeira 
utilizados no espancamento 
da vítima.

Apesar de questionado 
pelos policiais, um grupo de 
pessoas que estava na porta 
do imóvel não soube informar 

os nomes dos responsáveis 
pelo assassinato do motoboy.

O corpo de Bonfim foi se-
pultado no início da tarde 
do último domingo (30), no 
Cemitério Municipal de Pin-
damonhangaba.

A morte do rapaz, que não 
possuía antecedentes cri-
minais, causou comoção 
nas redes sociais. Além de 
publicarem homenagens, 
amigos e familiares da vítima 
utilizaram a internet para 
cobrarem que o crime não 
fique impune.

De acordo com a Polícia 
Civil, durante esta semana 
serão intimados a depor o 
aniversariante e outras pesso-
as que participaram da festa. 

Para tentar identificar os 
autores do crime e suas rotas 
de fuga, os policiais percor-
rerão a estrada municipal 
do Goiabal, com o objetivo 
de localizarem câmeras de 
videomonitoramento, que 
possam conter imagens que 
contribuam com a elucidação 
do caso.

A Vivo informa que realizará manutenção programada em centrais telefônicas da 

localidade de Bananal, no dia 11/09/2020 de 01h00 às 06h00. Durante este período, 

os usuários dessa localidade ficarão com os serviços de telefonia fixa instáveis.

Comunicado


