
Morte de padre gera nova apuração sobre 
suspeita de Covid-19 no Santuário Nacional
Vigilância Epidemiológica acompanha religiosos; redentorista tinha 73 anos

Foto: Marcelo A. dos Santos

Região tem segunda maior 
taxa de contaminação pelo 
novo coronavírus no estado

Altar central do Santuário Nacional, que está sob olhares da Vigilância Epidemiológica; morte de padre com suspeita de Covid-19 aumenta atenção
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Após a morte do missionário 
redentorista,  Carlos Artur An-
nunciação, padre do Santuário 
Nacional de Aparecida, o risco 
de contaminação pelo novo 
coronavírus colocou interro-
gações sobre a possibilidade de 
novos casos na Basílica. Entre 
os frequentadores do templo, 
a preocupação é ainda maior 
devido ao grande número de 
pessoas que circulam pelo 
local.

Annunciação morreu aos 73 
anos, na madrugada da última 
quarta-feira (26), com suspeita 
de Covid-19. O padre estava 
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internado no Hospital Frei Gal-
vão, em Guaratinguetá, desde o 
início da semana passada, com 
quadro de pneumonia.

Até esta segunda-feira (30), 
não há exames que confir-
mem se o religioso foi mais 
uma vítima fatal da doença. 
O tratamento seguiu todos 
os protocolos indicados para 
Covid-19.

Também seguindo as me-
didas contra a Covid-19, o 
sepultamento foi realizado no 
cemitério Santa Rita, sem a rea-
lização de velório. O local ficou 
fechado por 48 horas voltando 
a sua normalidade no domingo 
(29), após desinfecção.

O padre morava no convento 
Missionários Redentoristas, 

que fica no interior do San-
tuário Nacional, com outros 
sacerdotes e missionários 
(cerca de 34 padres dividem 
a mesma habitação). Com a 
notícia da morte do padre 
Carlos Arthur, a suspeita de 
que outros seis religiosos da 
mesma comunidade estejam 
com sintomas da Covid-19 veio 
à tona. Romeiros e moradores 
da cidade viralizaram boatos 
sobre contaminações.

A Vigilância Epidemiológica 
de Aparecida anunciou que 
fará um acompanhamento 
com os padres que atuam e 
moram no Santuário Nacional.

Segundo a assessoria de 
imprensa do espaço religio-
so, não existem exames que 

comprovem que o missionário 
realmente teve Covid-19. O 
Santuário garante que segue 
à risca as orientações das 
autoridades sanitárias, no que 
se refere aos cuidados com a 
saúde dos padres redentoristas 
que atuam na Basílica e que, 
no momento, não há nenhum 
religioso com testagem positiva 
para o novo coronavírus.

Funcionamento – O San-
tuário Nacional de Aparecida 
voltou a receber fiéis no final 
de julho, após quatro meses fe-
chado. No início da quarentena, 
em março, todas as atividades 
religiosas eram feitas sem 
público e transmitidas pelos 
meios de comunicação da Rede 
Aparecida.

Lorena amplia auxílio com 
R$ 300 em quarta parcela
Com aprovação unânime, quarto repasse promete alavancar economia em dezembro

Por unanimidade, a Câ-
mara de Lorena aprovou na 
noite da última segunda-feira 
(30) o projeto do Executivo 
que estende em mais uma 
parcela o programa munici-
pal de Auxílio Emergencial 
Temporário, contemplando 
5.132 famílias em situação de 

vulnerabilidade. Em sua quarta 
etapa de pagamento, o apoio 
assistencial destinará R$ 300 
aos beneficiados. Encaminhada 
pelo prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido), no início de no-
vembro, a proposta de amplia-
ção do auxílio, popularmente 
conhecido como “Bolsa Família 

Municipal”, não recebeu emen-
das dos vereadores. Em nota 
oficial, a Prefeitura revelou na 
manhã desta terça-feira (1) que 
o pagamento da nova parcela 
será viabilizado através de um 
recurso municipal de R$ 1,539 
milhão. A expectativa é que o 
auxílio esteja disponível para 

o saque dos beneficiados, por 
meio do cartão multirede da 
Alelo, até o fim de dezembro. 
Com suas primeiras etapas 
orçadas em R$ 1,432 milhão, 
o ‘Bolsa Família Municipal’, 
destinou duas parcelas, no 
valor de R$ 122,42 cada, 
em maio e junho, às famílias 

consideradas em situação de 
extrema pobreza, pobreza ou 
de vulnerabilidade social. A 
terceira parcela, que teve um 
valor de R$ 122,44, foi tema 
de uma ‘queda de braços’ entre 
a Prefeitura e a Câmara, no 
início de outubro.
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Elaborado através de uma 
parceria entre as duas princi-
pais universidades paulistas, 
um estudo divulgado no último 
dia 24 revelou que a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
possui a segunda maior taxa 
de transmissão pelo novo co-
ronavírus (Covid-19) do estado. 
Com cerca de 58 mil moradores 
infectados, a região atinge a 
preocupante marca de quase 
1,4 mil mortes e voltou para a 
fase amarela, em anúncio feito 
pelo Estado, nesta segunda-fei-
ra (30).

Produzido por USP (Univer-
sidade de São Paulo) e Unesp 
(Universidade Estadual Paulis-
ta), o trabalho técnico apontou 
que a RMVale tem uma taxa 
de disseminação de 1,84, re-
presentando que a cada cem 
pessoas infectadas a doença é 
transmitida para outras 184.

A metodologia do estudo 
levou em conta os dados for-
necidos desde março pelas 
Prefeituras, referentes aos 
números de casos confirmados 
de Covid-19, óbitos e de recu-
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perados. Na sequência, o índice 
de transmissão foi calculado 
pelos pesquisadores através 
da submissão das estatísticas a 
um modelo de base matemática 
especial.

No ranking das taxas de con-
tágio nas 15 áreas paulistas, a 
RMVale fica atrás apenas da 
região de Presidente Prudente, 
que alcançou o índice de 1,96.  
Na sequência, aparecem no le-
vantamento Grande São Paulo 
Sudeste (1,74), Sorocaba (1,72), 
Grande São Paulo Oeste (1,68), 
São José do Rio Preto (1,65), 
Campinas (1,64), Capital (1,55), 
Ribeirão Preto (1,50), Grande 
São Paulo Leste (1,48), Baixada 
Santista (1,31), Bauru (1,27) , 
Araraquara (1,15), Grande São 
Paulo Sudoeste (1,11) e Grande 
São Paulo Norte (1,09). 

Para a preocupação das au-
toridades de Saúde da RMVale, 
a pesquisa revelou também 
que estão em fase crescente 
os casos de contaminação pelo 
novo coronavírus na região. A 
projeção dos pesquisadores 
é que a taxa de disseminação 
tivesse um salto de 1,84 para 
2,31 nesta terça-feira (1), sim-
bolizando que a cada cem mora-
dores infectados, a doença será 
transmitida para outros 231.

O homem suspeito de atear 
fogo numa residência, em Mo-
reira César, ferindo gravemen-
te uma mulher e duas crianças, 
foi preso na manhã desta 
quarta-feira (2). Ele estava es-
condido em um telhado de uma 
residência no mesmo bairro. As 
vítimas tiveram a maior parte 
do corpo comprometida por 
queimaduras graves. No fim da 
tarde, a mãe, de 22 anos, não 
suportou os ferimentos e fale-
ceu em Taubaté. A jovem e suas 
filhas, de dois meses e seis anos, 
tiveram sérias queimaduras 
após um vizinho invadir a casa 
da família e atear fogo, nesta 

terça-feira (1), no bairro Pasin. 
De acordo com informações 
da polícia, o acusado é vizinho 
das vítimas e não retornou à 
sua casa por ameaça de lin-
chamento. Aos investigadores, 
o homem afirmou que havia 
feito uso de drogas e cometeu 
o crime na tentativa de furtar 
objetos da casa da vítima para 
comprar mais entorpecentes, 
e só teria notado a presença 
das vítimas quando invadiu a 
residência. Ele confessou que 
ateou fogo no colchão quando 
a mãe e as meninas começaram 
a pedir socorro.

Morre jovem atacada junto 
às filhas por incendiário
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Região debate 
Covid-19 com 
Estado após 
novo decreto

Após o retorno à fase ama-
rela da flexibilização da qua-
rentena em todo o estado, o 
governador João Doria (PSDB) 
confirmou uma videoconfe-
rência com as cidades que 
apresentaram maiores taxas 
de internação e ocupação de 
leitos por Covid-19. Entre elas, 
Guaratinguetá, Pindamonhan-
gaba, Caraguatatuba, Ubatuba, 
Caçapava, Jacareí, São José 
dos Campos e Taubaté.
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Prefeitura amplia Auxílio 
Emergencial com parcela
de R$ 300 em Lorena
Proposta recebe aval unânime da Câmara; quarto repasse 
promete alavancar economia municipal no final de 2020

Por unanimidade, a Câmara 
de Lorena aprovou na noite da 
última segunda-feira (30) o pro-
jeto do Executivo que estende em 
mais uma parcela o programa 
municipal de Auxílio Emergen-
cial Temporário, contemplando 
5.132 famílias em situação de 
vulnerabilidade. Em sua quarta 
etapa de pagamento, o apoio as-
sistencial destinará R$ 300 aos 
beneficiados. 

Encaminhada pelo prefeito Fá-
bio Marcondes (sem partido), no 
início de novembro, a proposta 
de ampliação do auxílio, popu-
larmente conhecido como “Bolsa 
Família Municipal”, não recebeu 
emendas dos vereadores. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
revelou na manhã desta terça-fei-
ra (1) que o pagamento da nova 
parcela será viabilizado através de 
um recurso municipal de R$1,539 
milhão. A expectativa é que o 
auxílio esteja disponível para o 
saque dos beneficiados, por meio 
do cartão multirede da Alelo, até 
o fim de dezembro.

Com suas primeiras etapas orça-
das em R$ 1,432 milhão, o ‘Bolsa 
Família Municipal’, destinou duas 
parcelas no valor de R$ 122,42 
cada, em maio e junho, às famí-
lias consideradas em situação de 
extrema pobreza, pobreza ou de 
vulnerabilidade social.

A terceira parcela, que teve um 
valor de R$ 122,44, foi tema de 
uma ‘queda de braços’ entre a 
Prefeitura e a Câmara no início 
de outubro.  

Em setembro, Marcondes enviou 
um projeto ao Legislativo solici-
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tando autorização para estender 
o programa em mais uma parcela, 
a terceira no caso, que teria o 
valor de R$ 150. Aprovada pelos 
vereadores em 5 de outubro, a 
proposta, que previa um investi-
mento municipal de R$ 780 mil, 
sofreu uma emenda apresentada 
pelo vereador Elcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PSB), que propôs que ao 
invés de mais uma parcela fossem 
pagas três. O pedido do parlamen-
tar foi aprovado pela Casa por 
nove votos a seis, resultando na 
modificação do artigo terceiro do 
projeto, ampliando o número de 
parcelas.

Após afirmar em entrevista que 
o Município não possuía condições 
financeiras para atender a decisão 

da Câmara e que ela era irregular 
por alterar a dotação orçamentária 
do projeto, Marcondes recorreu 
a uma alternativa jurídica para 
reverter o quadro. A ação consistiu 
no veto dos artigos e parágrafos 
que os vereadores criaram, como 
o que exigia à Prefeitura a pagar 
mais três parcelas. Porém, em meio 
aos vetos, o Executivo foi obriga-
do retomar o valor de referência 
do projeto inicial, que fixava as 
parcelas no valor de R$ 122,42. 
Desta maneira, as famílias não 
puderam receber o valor proposto 
anteriormente pelo prefeito, que 
era de R$ 150. 

Após o imbróglio, os moradores 
receberam a terceira parcela do 
auxílio em 30 de outubro.

O homem suspeito de atear fogo 
numa residência, em Moreira César, 
ferindo gravemente uma mulher e 
duas crianças, foi preso na manhã 
desta quarta-feira (2). Ele estava 
escondido em um telhado de uma 
residência no mesmo bairro. As víti-
mas tiveram a maior parte do corpo 
comprometida por queimaduras 
graves. No fim da tarde, a mãe, de 
22 anos, não suportou os ferimentos 
e faleceu em Taubaté.

A jovem e suas filhas, de dois 
meses e seis anos, tiveram sérias 
queimaduras após um vizinho in-
vadir a casa da família e atear fogo, 
nesta terça-feira (1), no bairro Pasin.

De acordo com informações da 
polícia, o acusado é vizinho das 
vítimas e não retornou à sua casa 
por ameaça de linchamento. Aos in-
vestigadores, o homem afirmou que 
havia feito uso de drogas e cometeu 
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o crime na tentativa de furtar objetos 
da casa da vítima para comprar mais 
entorpecentes, e só teria notado a 
presença das vítimas quando invadiu 
a residência. 

Ele confessou ainda que ateou 
fogo no colchão quando a mãe e as 
meninas começaram a pedir socorro. 

Moradores chegaram a mencionar 
tentativa de estupro. O boletim de 
ocorrência apontou que o homem 
“admitiu parcialmente a autoria deliti-
va, rechaçando a prática de violência 
sexual contra as vítimas”.

As investigações mostraram que 
ele teria pulado o muro da casa da 
mulher e tentado estuprá-la. A jovem 
resistiu e conseguiu impedir o ato. Foi 
então que o criminoso ateou fogo no 
colchão e trancou a porta do quarto 
com um sofá. Ainda de acordo com 
o B.O., a mulher estava grávida. As 
vítimas foram internadas em estado 
gravíssimo.

A mãe foi levada para o Hospital 
Regional de Taubaté, mas não resis-
tiu à gravidade das queimaduras que 

tomaram 90% do corpo e faleceu na 
tarde desta quarta-feira. A criança de 
seis anos foi levada para o hospital 
de referência em queimados, em 
Limeira, e está com 49% de compro-
metimento de queimaduras. A bebê 
de dois meses foi transferida para o 
Hospital São Mateus, em São Paulo, 
com 82% do corpo queimado, com 
queimaduras de primeiro, segundo 
e terceiro graus.

Os vizinhos se organizavam, no 
início da noite desta quarta-feira, para 
um momento de oração.

No início do dia, no momento da 
prisão, um grupo de moradores es-
tava armado com pedaços de paus 
em frente à casa com o objetivo 
de linchá-lo. Preso em flagrante, o 
acusado foi levado para o Centro 
de Detenção Provisória de Taubaté. 
Ele deve responder por homicídio 
qualificado. “Não tem motivação. 
A testemunha não fala de nenhum 
motivo a respeito”, revelou a capitã da 
PM de Pindamonhangaba, Lucymeire 
Jerônimo.

Morre mãe atacada ao lado das 
filhas por incendiário em Pinda

Isael Domingues

Fábio Marcondes

Política a conta-gotas...
Controvérsia

Quem diria que o governa-
dor João Agripino Doria (PSDB), 

dias antes das 
eleições, veio 
a público para 
dizer que os 
rumores de fe-
chamento da 
economia não 
passavam de 
ação de fakes, 
e um dia após o 

pleito eleitoral, anunciou ao mesmo 
público o retrocesso às restrições...

Clima de velório
Parece que os vereadores de Pin-

da, principalmente os que perderam 
a eleição em 15 de novembro, estão 
sem pique para finalizar o expe-
diente desa legislatura. Goffi, como 
quem cai do caminhão de mudança; 
os da Farmácia: Toninho e Jorge 
mudos e agora mais que nunca, 
calados; Jânio, tentando absorver o 
recado das urnas; Gislene, pensando 
em qual praia vai tomar o banho de 
descarrego; o professor Osvaldo 
com expressão de quem comeu e 
não gostou – é claro e Ronaldo, 
deram linha na Pipa... 

Dança das cadeiras
Até 1 de janeiro, muitas coisas 

podem acontecer no cenário da 
futura Câmara de Guaratinguetá. 
Entre os experientes de vereança, 
Arilson Pereira e Celão, um poderá 
concorrer contra a novata Dani Dias 
ao cargo da presidência. Uma outra 
possibilidade é Marcelo da Santa 
Casa, que tem três votos do MDB e 
dois do PSD, insistir em bater chapa 
para ser a 'bola da vez'. Já o habili-
doso Márcio Almeida, com certeza, 
toma posse, vota ou será votado na 
eleição da Mesa Administrativa, 
mas pode deixar o cargo para assu-
mir a secretaria de Planejamento no 
governo Soliva... ou quem sabe não 
se torne o futuro presidente? Daqui 
a 28 dias, quem viver, verá!!!

Gangorra
As últimas movimentações 

para futura presidência da Câ-
mara de Lorena, mostraram que 

dos três grupos 
que iniciaram 
a disputa pelo 
cargo mais im-
portante do Le-

gislativo, apa-
rentemente se 
transforam em 
apenas dois - 
até 1º de janeiro 
tudo pode acontecer ou 'aparecer'. 

Fábio Longuinho aglutinando 
apoio e arquitetando a próxima 

João Doria

Fechando em alta
O prefeito Fábio Marcondes, 

que a 28 dias de passar o comando, 
ainda faz licitações para novas obras 
e já pode comemorar os números 
recordes de seus 8 anos de man-
dato. Entre obras e instalações seu 
governo contratou e pagou cerca de 
R$75 milhões, e somados aos R$ 18 
milhões investidos em equipamentos 
e materiais permanentes, completam

 a cifra de R$ 93 milhões. E para 
concluir acima da média, determinou 
o pagamento da 4ª parcela no valor 
de R$ 300 reais às 5.132 famílias 
carentes de Lorena – cadastradas no 
Auxílio Municipal Emergencial. Jun-
tas, as quatro parcelas totalizam neste 
período de pandemia investimento 
de aproximadamente R$ 4 milhões.

Geração de empregos - outro 
motivo a comemorar é a instalação 

de uma das maiores granjas do país 
– Ovos Mantiqueira – já em obras na 
cidade, com investimento superior 
a R$ 50 milhões. Ainda, um grupo 
de investidores está finalizando a 
aquisição de uma grande estrutura 
fabril para adaptação de mega in-
dústria, com a criação de mais de 
200 postos de trabalho.

Fabio Longuinho

mesa administrativa, após uma 
conversa com Beto Pereira, passou 
a contar 12 votos entre os repre-
sentantes do DEM, Cidadania, do 
seu partido PSC e do novato Bruno 
Lorena (PSDB). Elcinho & Fradi-
que – que tem Lucia da Saúde, Van-
dinho e Careca 'do voto fantasma' 
no cabresto - tentou e está tentando 
virar o jogo puxando o tapete de 
Longuinho, com os 'expedientes de 
$empre'. Ah! Para não correr riscos, 
o agora 'G12' editou um promessa 
de voto com todas as assinaturas. 
Apesar de ter gente no grupo, que 
nem assinando é con$tante...

Ameaças
Comenta-se que as dificuldades 

econômicas e a desordem adminis-
trativa na Cachoeira Paulista de hoje 
está inibindo a nomeção de secretá-
rios para o futuro governo de Anto-
nio Mineiro. Disseram ainda que um 
dos perfis para ser contratado para 
a próxima Prefeitura é a 'coragem', 
porque até ameaças de morte estão 
rolando nos bastidores da equipe.

Telescópio
Com as derrotas consecutivas 

de Argus Ranieri (MDB) e Junior 
Fillipo (PSD) nas últimas eleições 
de Guaratinguetá, cientistas da Pra-
ça Conselheiro acreditam em dois 
extremos para 2024: os eleitores 
abraçam uma nova liderança ou 
apostam em um experiente. Difícil 
saber se um dos dois consegue se 
enquadrar uma destas tendências. 
Ah! Com a carência de lideranças 
e a baixa expectativa dos eleitores 
para com os atuais 'candidatos de 
sempre' às eleições de 2020, podem 
ser decisivas para 2024...

Seguindo o ritmo
Após alguns dias de descanso 

do processo eleitoral, o prefeito de 
Pinda, Isael Domingues, retomou 
suas funções 
es ta  semana 
com a missão 
de adequar 'ho-
meopaticamen-
te' sua equipe 
de governo para 
o segundo man-
dato. Fontes li-
gadas ao gabi-
nete deram conta que possivelmente 
o vice-prefeito Ricardo Piorino, 
ao invés de voltar para secretaria 
de Governo, onde tem Marcelo 
Martuscelli operacionando a pasta 
com maestria, deverá investir sua 
adrenalina – 'sempre a mil' – na 
sub-prefeitura de Moreira Cesar.

Não convidem para...
...a mesma picanha  o vereador 

Marcelo da Santa Casa (PSD) e o 
eleito Arilson Pereira, principalmen-
te se o assunto for reminiscências de 
quando o homem virou o Promoção 
Social em pessoa na cidade...

Mauro Fradique

Centro comercial de Lorena, aposta para aumento de consumo nova parcela aprovada

Homem tentou estupro e ateou fogo em casa com mulher e duas 
crianças; vítimas tiveram queimaduras graves por todo corpo

Foto: Rafaela Lourenço
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Caixa d’água limpa é saúde para toda família

A água fornecida pela 
Águas Piquete, empresa 
do grupo Iguá Sanea-
mento, responsável pelo 
abastecimento de água 
em Piquete, chega às 
casas da população com 
a potabilidade adequada 
para o consumo humano, 
após um rigoroso pro-
cesso de tratamento e de 
várias etapas de análise 
de qualidade. Contudo, ao 
sair da rede do município, 
percorrer as tubulações 
internas dos imóveis e 
ser depositada nas caixas 
d’água, esta propriedade 
pode ser comprometida 
e ainda oferecer sérios 
riscos à saúde dos mora-
dores caso o reservatório 
não esteja devidamente 
limpo.

“As caixas d’água mui-
tas vezes são esquecidas 

Da Redação
Piquete

nas  lajes dos imóveis. Es-
tes equipamentos, porém, 
precisam ser higienizados 
periodicamente, caso con-
trário as sujeiras, fungos, 
bactérias, protozoários 
e até algas ali presentes 
podem provocar doenças”, 
alerta o gerente operacio-
nal Sérgio Bovo.

A lista de doenças que 
podem ser provocadas 
pela falta de limpeza das 
caixas d'água serve de 
alerta para quem não 
está acostumado com a 
sua higienização. Dentre 
as enfermidades estão a 
esquistossomose, hepati-
te A, diarreias, amebíase 
e febre tifoide. Também 
é preciso assegurar que 
os reservatórios estejam 
muito bem tampados para 
impedir que ratos, bara-
tas, pombos, morcegos e 
outros bichos entrem em 
contato com a água, trans-
mitindo doenças graves 

Águas Piquete orienta população a como limpar e manter os reservatórios de água bem conservados
como toxoplasmose e lep-
tospirose. Especialmente 
no verão, é importante 
vedar adequadamente 
as caixas d’água para 
que ela não sirva de cria-
douro para os mosquitos 
transmissores da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.

“As pessoas costumam 
se lembrar de seus reser-
vatórios quando a água 
acaba. Limpá-los a cada 
seis meses é uma medida 
necessária para que a 
água mantenha as con-
dições adequadas para 
o consumo”, acrescenta 
Bovo.

Além de bactérias e 
outros microrganismos 
patogênicos, com o tempo 
a própria caixa d’água 
pode liberar pequenos re-
síduos que acabam inter-

ferindo na qualidade da 
água e contaminando-a. 
Isso sem falar que a falta 
de limpeza também pode 
acarretar entupimentos 
nos encanamentos.

A periodicidade mínima 
recomendada pela Anvisa 
para a higienização dos 
reservatórios de água é a 
cada seis meses. Caso ela 
não seja feita de maneira 
inadequada, pode pro-
vocar efeito contrário e 
contaminar a água, além 
de gerar um desperdício 
desnecessário.

Para evitar esse pro-
blema, a Águas Piquete 
preparou algumas dicas 
de como fazer a higieni-
zação de forma efetiva e 
segura:

1 - Feche o registro de 
entrada de água no reser-
vatório, e quando sobrar 

um palmo de água, feche 
a saída de água e use um 
pano úmido para limpar 
as paredes, a tampa e o 
fundo da caixa d’água.

2 - Desbloqueie a saída 
e deixe escorrer toda a 
água da lavagem e remo-
va todos os resíduos que 
restarem.

3 - Bloqueie novamente 
a saída de água e abra o 
registro. Deixe encher até 
a altura de um palmo e, 
em seguida, feche a en-
trada de água e adicione 
água sanitária.

4 - Lave novamente as 
paredes e o fundo e deixe 
a água sanitária agir por 
duas horas. A cada 30 
minutos verifique se as 
paredes internas da caixa 
secaram; caso isso ocorra, 
repita o processo.

5 - Após duas horas, 
abra as torneiras da casa, 
descartando a água da 
lavagem e deixando que 
ela escorra e desinfete as 
tubulações também.

6 - Após finalizar, não 
esqueça de fechá-la muito 
bem para que não tenha 
contaminação por sujeira 
ou contato com animais e 
insetos.

Sobre a Águas Piquete 
- Por meio de concessão 
plena com validade de 
30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no 
município de Piquete em 
2010. A empresa atende 
a cerca de 14 mil pesso-
as e tem como objetivo 
universalizar o acesso 
da população à água de 
qualidade e à coleta e tra-
tamento de esgoto. Desde 
2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia 
que está presente em 37 
municípios brasileiros e 
que alcança 6 milhões de 
pessoas com o compro-
misso de ser a melhor 
empresa de saneamento 
para o Brasil.

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2020 PROC. Nº 344/2020
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 18/2020, 
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, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 01 de dezembro de 2020 
às 09h30min teve o seguinte resultado:
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA, com a Proposta no valor de R$ 716.422,43;
RT ENERGIA EM SERVIÇOS LTDA, com a Proposta no valor de R$ 825.986,78;
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
com a Proposta no valor de R$ 854.810,12;
SELT ENGENHARIA LTDA, com a Proposta no valor de R$ 973.744,79;
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, com a Proposta no valor de R$ 1.064.878,43 ;
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI, com a Proposta no valor de R$ 
1.166.532,33 ;
LUZ FORTE – ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, com a Proposta no valor de R$ 
1.350.665,32.
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
NOTA DE JULGAMENTO

Tomada de Preço n° 31/2020 – Proc. nº 500/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento na TOMADA DE PREÇO n°. 31/2020, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
pavimentação asfáltica com guias e sarjetas para a estrada do Cêrro Alto, Morro do Tarumã 
e Serra do Bonito, para atender as necessidades do Município de Lorena/SP.
A empresa J. B. do NASCIMENTO GUARATINGUETÁ entrou com recurso contra a empresa 
TITANIO SOLUÇÕES LTDA.
Conforme ata extraordinária do dia 26 de novembro de 2020, a empresa TITANIO 
SOLUÇÕES LTDA pediu desclassificação do processo licitatório e foi aceito, tendo em vista 
tal fato, e para dar mais agilidade ao processo licitatório, não será analisado o recurso da 
empresa J. B. do NASCIMENTO GUARATINGUETÁ considerando que a empresa TITANIO 
SOLUÇÕES LTDA não faz mais parte do processo licitatório.
Fica marcado para o dia 03 de Dezembro de 2020 às 13:30 hrs a abertura de envelope 
proposta.
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
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO  Nº 08/2020 PROC. Nº 525/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de iluminação e enfeites natalinos para o Natal, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no termo de referencia, os 
quais integram este instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ Nº: 41.748.138/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 12, 13 e 14.
VALOR TOTAL: R$ 8.185,00 (oito mil cento e oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 03 (tres) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2020
CONTRATADA: COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME
CNPJ Nº: 28.818.594/0001-61
VENCEDORA DO ITEM: 08,09
VALOR TOTAL: R$ 13.110,00(treze mil cento e dez reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Tomada de Preços Nº 33/2020 PROC. Nº 577/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, contratação de empresa especializada para a 
execução de serviços de pavimentação com bloco de concreto sextavado em ruas do 
loteamento Vila Rica: Rua Israel, Rua Egito, Rua França, parte da Rua Alemanha e parte da 
Rua Dinamarca, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e demais anexos, a 
realizar-se às 09h30min do dia 12 de janeiro de 2021, 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
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 8718/20 GPRO – 521/20 SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisiçao de materiais para atender aos protocolos sanitários específicos 
do setor de educação, dispostos no Decreto Estadual n° 65061/2020, destinados ao 
enfrentamento da mergência de Saude Publica decorrente do COVID-19, para suprir 
as necessidades da  Secretaria de Educação, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no contrato e na proposta.
CONTRATADA: BRAVERY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LTDA - CNPJ Nº: 02.456.074/0001-62
VALOR TOTAL: R$ 53.324,00 (cinqüenta e três mil trezentos e vinte e quatro reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 20/2020– PROC. Nº 354/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos,
nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
cujo objeto é contratação de empresa especializada para construção de casa para caseiro
localizada no Campo Vila Geny, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, o Sr. Prefeito Municipal ADJUDICA E HOMOLOGA os procedimentos adotados e
autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão da respectiva Nota de
Empenho:
EMPRESA: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
Valor Total: R$ 102.899,29 (cento e dois mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e
nove 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 Liebherr 
Aerospace Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Aeronáuticos 
Ltda, em decorrência da Pandemia causada pelo novo Corona Vírus (COVID 
19), e em atenção as normas sanitárias implantadas pelas autoridades de Saúde, 
não podendo se reunirem em Assembléia presencial para definição  de valores 
e condições a serem implantados na empresa acima mencionada, resolvem 
deliberar o referido assunto através do presente abaixo assinado, no próximo 
dia 07 de dezembro de 2020 das 07h00 as 17h00, assinalando em  SIM para 
aprovação e  NÃO para reprovação.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

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 das empresas 
Alukroma S/A Indústria e Comércio, Casamob Indústria e Comércio Ltda, 
Tekno SA Indústria e Comércio, em decorrência da Pandemia causada pelo 
novo Corona Vírus (COVID 19), e em atenção as normas sanitárias implantadas 
pelas autoridades de Saúde, não podendo se reunirem em Assembléia presencial 
para definição  de valores e condições a serem implantados na empresa acima 
mencionada, resolvem deliberar o referido assunto através do presente abaixo 
assinado, no próximo dia 07 de dezembro de 2020, das 07h00 as 17h00, nas 
empresas mencionadas, assinalando em  SIM para aprovação e  NÃO para 
reprovação.

 José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente
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Com aumento de casos de Covid-19, RMVale 
volta para fase Amarela do Plano São Paulo
Medida tenta frear o aumento de contaminações; região registra 2,2 mil novos pacientes em uma semana

O governador do estado 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou nesta se-
gunda-feira (30) a volta de 
todo território paulista para 
a fase amarela do Plano São 
Paulo. Com a medida, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) volta a ser foco das 
atenções, com crescimento  
das contaminações em no-
vembro.

A decisão, tomada um 
dia após o fim das eleições 
municipais, tem como ob-
jetivo evitar o aumento de 
internações, que chegaram 
a 17% entre os últimos dias 
15 e 21, após aumento de 
18% na semana anterior, de 
8 a 14 de novembro.

Na região, as infecções 
do novo coronavírus volta-
ram a aumentar neste mês, 
quando registraram 2,2 
mil novos casos em uma 
semana, o que não ocorria 
desde o final de setembro. 
O número de mortes está 
em alta na pela segunda 
semana seguida e as inter-
nações cresceram 22%, na 
comparação com o final de 
outubro.

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

“Com o claro aumento da 
instabilidade da pandemia, 
o Estado e o Centro de 
Contingência da Covid-19 
decidiram que 100% de São 
Paulo vai retornar para a 
fase amarela. Essa medida, 
quero deixar claro, não fe-
cha comércio, nem bares, 
nem restaurantes. A fase 
amarela não fecha ativi-
dades econômicas, mas é 
mais restritiva nas medidas 
para evitar aglomerações 
e o aumento do contágio 
da Covid-19”, destacou o 
governador.

Com o retrocesso, eventos 
com público em pé passam 

a ser proibidos. A ocupa-
ção máxima de shoppings 
centers, galerias, comércio, 
serviços, restaurantes, ba-
res, salões, barbearias, aca-
demias de esporte de todas 
as modalidades e centros de 
ginástica passam de 60% 
para 40% da capacidade, e 
o horário de funcionamen-
to cai de 12 para 10 horas 
por dia.

Doria também anunciou 
que o tempo de análise de 
dados deixará de ser a cada 
28 dias e passará a 7 dias. 
A próxima reclassificação 
ordinária está agendada 
para o dia 4 de janeiro. “É 

uma medida de prudên-
cia que estamos tomando 
para retomar o controle 
da pandemia", frisou o go-
vernador.

Estudo – Elaborado atra-
vés de uma parceria entre 
a USP (Universidade de São 
Paulo) e Unesp (Universida-
de Estadual Paulista), um 
estudo, divulgado no último 
dia 24, revelou que a RMVa-
le possuí a segunda maior 
taxa de transmissão pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
do estado. Com cerca de 58 
mil moradores infectados, a 
região atinge a preocupante 
marca de 1,4 mil mortes. Pacientes aguardam atendimento no AME; uso de máscaras virou rotina

Região debate 
Covid-19 com 
Estado após 
novo decreto

Após anunciar o retorno 
da fase amarela da flexibi-
lização da quarentena em 
todo o estado, o governador 
João Doria (PSDB) também 
confirmou uma videoconfe-
rência com as cidades que 
apresentaram maiores taxas 
de internação e ocupação de 
leitos por Covid-19.

Entre as cidades da RM-
Vale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) que foram 
convocadas estão Guaratin-
guetá, Pindamonhangaba, 
Caraguatatuba, Ubatuba, 
Caçapava, Jacareí, São José 
dos Campos e Taubaté. A 
intenção é que Estado e 
municípios possam discutir 
novas propostas por re-
comendação de Centro de 
Contingência.

De acordo com o governo 
Doria, os municípios con-
vocados possuem popula-
ção de mais de setenta mil 
habitantes e apresentaram, 
conforme a última atuali-
zação em 28 de novembro, 
ocupação média de leitos 
acima de 75% ou elevação 
das internações em mais 
de 10%.

Ao todo, 62 prefeitos de 
todo o estado foram cha-
mados para participar da 
reunião à distância. Confor-
me o governador, o objetivo 
é melhorar o controle da 
pandemia nessas cidades 
e “oferecer, se necessário, 
apoio para que possam pro-
ceder com as orientações do 
Governo de São Paulo”.

Fase Amarela – Mesmo 
com o retorno de todo o 
estado para a fase amarela, 
nenhuma atividade econô-
mica deve ser fechada, mas 
deve haver maior restrição. 
A capacidade de ocupação 
nos estabelecimentos volta 
a ser de 40%, com funciona-
mento de dez horas diárias e 
liberação até 22h. Permane-
ce proibido qualquer evento 
com público de pé.

Bruna Silva
RMVale

Foto: Marcelo A. dos Santos


