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Câmara aprova lei para contra 
perturbação sonora em Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou, por unanimidade, na 
última sexta-feira (18) o pro-
jeto que estabelece multas, 
de até R$ 10 mil, para quem 
for flagrado desrespeitando 
o limite de emissão de ruídos 
na cidade litorânea. Além de 
facilitar a atuação da Polícia 
Militar, a medida tenta evitar 
que moradores tenham seu 
cotidiano afetado pelo som 
alto.  

Encaminhada pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD), a proposta 
determina que será proibida 
a propagação de ruídos, vibra-
ções ou sons excessivos, que 
incomodem a população e 
desrespeitem a ordem pública. 
Além de pessoas físicas e tem-
plos religiosos, a regra é válida 
para empresas dos ramos: ali-
mentício, comércio em geral, 
casas noturnas, construção 
civil, industrial, propaganda 
sonora e de eventos esportivos 
e recreativos. 

De acordo com o projeto, 
que leva em conta o limite 
de ruídos recomendado pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), não será permitido 

Lucas Barbosa
Ubatuba

que empresas, moradores e 
turistas emitam ruídos que 
ultrapassem cinquenta deci-
béis em áreas residenciais e 55 
decibéis em zonas comerciais. 
Já nas vias públicas, é permi-
tido que o barulho atinja até 
setenta decibéis.  

Além da Guarda Civil Mu-
nicipal de Ubatuba, a Polícia 
Militar atuará na fiscalização 
da nova regulamentação, 
através da utilização de equi-
pamentos de medição de de-

Ação atende pedido da PM; infratores podem ser multados em até R$ 10 mil

cibéis. A infração acarretará 
aos responsáveis multas que 
variarão de R$ 1 mil até R$ 
10 mil, dependendo do índice 
propagado. 

PM – Antes da votação do 
projeto, a Câmara cedeu um 
tempo para a explanação do 
comandante da Polícia Militar 
de Ubatuba, capitão Guilherme 
Aquino, que ressaltou a impor-
tância da proposta e descreveu 
as dificuldades enfrentadas 
pela corporação. “O som alto 

Professores de Lorena comemoram 
aprovação de bônus de R$ 3 milhões 
Pedido de Marcondes passa pelos vereadores e beneficia cerca de seiscentos profissionais do magistério

A Câmara de Lorena apro-
vou na última sexta-feira, o 
projeto do Executivo que 
prevê o abono salarial aos 
profissionais do magistério. 
O investimento ultrapassa 
os R$ 3 milhões e o paga-
mento deve ser realizado 
até o fim deste mês.

Aprovado por unanimi-
dade, o bônus de R$ 3,1 
milhões proveniente da 
sobra do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação) será 
repassado aos integrantes 
do quadro do magistério e 
de suporte pedagógico be-
neficiará cerca de seiscentos 
profissionais da Educação. 
Entre eles, professores do 
ensino básico 1 e 2, edu-
cação especial, tutores de 
atividades complementa-
res, auxiliar mediador de 
aprendizagem e orientador 

Rafaela Lourenço
Lorena 
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pedagógico.
Para o prefeito Fábio Mar-

condes (sem partido), além 
da valorização da categoria 
pelos serviços prestados du-
rante a pandemia, a iniciati-
va é resultado da seriedade 
com a máquina pública, 
mesmo neste período de 
incertezas econômicas. “É 
fruto do nosso trabalho, 
dívida ativa e uma série 
de atitudes deste ano que 
tivemos um excesso de ar-
recadação e elas refletiram 
fortemente nos decendiais”.

Os decendiais são equi-
valentes aos 25% da ar-
recadação municipal que 
obrigatoriamente devem 
ser investidos no setor. 
Como houve uma maior 
arrecadação e economia 
com gastos fixos como água, 
luz e transporte, sobraram 
recursos na pasta.

O autógrafo da Câmara 
chegou para o chefe do 
Executivo na tarde desta 
segunda-feira (21) e o pa-
gamento será realizado até 
o dia 30.

Sala de aula na rede municipal; professores receberão bônus de até R$ 3,5 mil cada, após aprovação de projeto enviado pelo Executivo

Agentes da GCM que devem atuar na fiscalização de nova lei; PM reforça ação com medidor de decibéis

é o tipo de ocorrência que 
mais demanda policiamento 
e tenho que deslocar uma via-
tura de um local de incidência 
criminal maior para atender 
uma questão de ordem pública 
que poderia ser resolvido com 
multas e sanções. É necessá-
rio atingir o bolso de quem 
pratica esta irregularidade, 
pois temos prioridades mais 
importantes do que coibir 
barulho. Nossa meta é reduzir 
crimes contra a vida”.

Para agilizar serviços, Pinda 
entrega duzentos tablets 
para atendimento na saúde

Com foco em agilizar os 
atendimentos e trabalhos 
da secretaria de Saúde, Pin-
damonhangaba passou a 
entregar, nesta semana, os 
duzentos tablets adquiridos 
para a utilização dos agentes 
comunitários de saúde e pela 
equipe de controle de vetores.

O planejamento do municí-
pio prevê entrega de tablets 
para todas as unidades de saú-
de. A secretária de Saúde, Va-
léria dos Santos, explicou que 
desta forma os trabalhadores 
da pasta terão em mãos todas 
as informações dos pacientes e 
da região em que moram. “São 
dados como estatística, dados 
interligados ao IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística), mapa da região 
onde realiza o atendimento, 
cadastro com dados sobre 
saneamento, epidemiológicos 
e atendimento em geral do 
paciente”, completou.

A primeira unidade a rece-
ber o equipamento foi a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Nelson Naresi, no Jardim Bela 
Vista. A expectativa do Muni-
cípio é que com a inovação 
ocorra melhor atendimento, 
redirecionamento de recur-
sos e usos de maneira mais 
eficiente da plataforma e-SUS.

Com os novos tablets é 
esperada que haja a mini-
mização do uso de papel, o 
que pode gerar economia, 
a longo prazo. De acordo 
com a Prefeitura, os tablets 
terão acesso à internet para 
facilitar a funcionalidade aos 
usuários. Haverá também um 
treinamento para que saibam 
e aprendam a lidar com a 
tecnologia. A previsão é que 
os computadores portáteis 
estejam em pleno uso no 
início de 2021.

Os agentes comunitários de 
saúde trabalham com contato 
direto com a população, reali-
zando visitas às residências e 
apoiando as ações das unida-
des Estratégicas de Saúde da 
Família. A equipe de controle 
de vetores atua na orientação 
e vistoria nas casas, com 
trabalhos como o combate 
aos criadouros do mosquito 
aedes aegypt.
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Polícia intensifica combate ao tráfico
em Cruzeiro depois da onda de mortes
Operação captura assassino e outros quatro criminosos; armas e munições apreendidas no Jardim América

Tentando enfraquecer o 
tráfico de drogas e conter uma 
onda de assassinatos em Cru-
zeiro, uma operação conjunta 
entre as polícias Civil e Militar 
desarticulou uma quadrilha na 
tarde da última quinta-feira 
(17). A ação capturou um 
procurado pela Justiça por 
homicídio e apreendeu armas, 
entorpecentes e munições.

Além de equipes do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
da Polícia) e da Força Tática 
da PM, a operação contou com 
agentes da DIG (Delegacia de 
Investigações Gerais) e da Dise 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes).

Durante o cumprimento 
dos mandados de busca e 
apreensão em diversos imóveis 
do bairro Jardim América, 
os policiais flagraram cinco 
homens, que não tiveram 
suas idades divulgadas, em 
posse de 1,8 quilo de maconha, 
1.338 cápsulas de cocaína, 17 
gramas de crack e uma balança 
de precisão.

Um dos presos estava foragi-
do da Justiça desde o início do 
segundo semestre, acusado de 
matar, a tiros, um morador do 
bairro do Itagaçaba.

Em uma das moradias vis-
toriadas, os policiais encon-
traram uma pistola calibre 9 

Da Redação
Cruzeiro

milímetros, 84 munições de 
calibre 22, duas munições de 
calibre 38, três munições de 
calibre 12, nove munições de 
calibre 765 e seis munições 
calibre 380.

Encaminhado à Delegacia de 
Cruzeiro, o grupo responderá 
por associação e tráfico de 
drogas, formação de quadrilha 

e porte ilegal de arma de fogo 
e munição.

Segundo a DIG, será aberta 
uma investigação para apurar 
a procedência do armamento 
localizado com o grupo e se ele 
tem participação na onda de 
assassinatos registrada no mu-
nicípio entre 9 de novembro 
e a última segunda-feira (14), 

que vitimou cinco homens e 
uma mulher em apenas 35 
dias.

O Jornal Atos publicou na 
última terça-feira (15) uma 
matéria sobre a série de homi-
cídios dolosos (quando existe a 
intenção de matar), detalhando 
cada um dos casos.

O registro mais recente 

ocorreu na rodovia Hamilton 
Vieira Mendes, que liga a 
rodovia Presidente Dutra à 
Cruzeiro, onde o morador de 
Lorena, Jean Felipe Graber 
Vigilato Martins, que tinha 
23 anos, foi executado com 
diversos disparos de arma de 
fogo na cabeça. Os atiradores 
não foram identificados até o 

momento. De acordo com a Po-
lícia Civil, parte dos criminosos 
envolvidos nos assassinatos foi 
presa, enquanto a outra segue 
procurada. A principal suspeita 
é que os homicídios tenham 
sido motivados pela disputa 
entre quadrilhas rivais pelo 
controle do tráfico de drogas 
no município.

Drogas e materiais apreendidos durante operação, na sexta-feira, em Cruzeiro; policias Militar e Civil reforçam ações contra crimes na cidade, que registrou série de homicídios
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Onda de assassinatos assusta famílias do Araretama

Gerando preocupação às 
autoridades de Pindamo-
nhangaba, o bairro Arare-
tama registrou na noite da 
última quinta-feira (17) seu 
terceiro assassinato em ape-
nas cinco dias. A Polícia Civil 
apura as motivações e uma 
possível ligação entre os 
crimes. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, Osmar dos 
Reis, que tinha 44 anos, es-
tava no interior do seu carro, 
estacionado na rua Walter 
Donati, quando por volta 
das 19h30 foi surpreendido 
por um homem armado, que 
efetuou diversos disparos de 
arma de fogo.

Após a fuga do atirador, um 
grupo de pedestres acionou 
o Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), 
mas a vítima morreu antes 
da chegada do socorro. 

Segundo a Polícia Civil, 
Reis possuía antecedente 
criminal por tráfico de dro-
gas. Ele havia sido preso em 
2016 pelo Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado), vin-
culado ao MP-SP (Ministério 
Público de São Paulo), por 
participação num esquema 
em que policiais civis da Dise 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes) de 
Taubaté cobravam propinas 
de traficantes de drogas para 
não os prender. Na época, seis 
agentes, flagrados em escutas 
telefônicas negociando com 

Da Redação 
Pindamonhangaba

os criminosos, foram presos 
por integrarem o grupo.

Causando medo nas famílias 
do Araretama, o assassinato 
de Reis foi o terceiro ocorrido 
no bairro em menos de uma 
semana.  

O primeiro caso aconteceu 
no último sábado (12), quan-
do um jovem de 19 anos foi 
morto a tiros em sua cama, 
enquanto dormia, após a 
casa invadida por um homem 
encapuzado. O rapaz, que já 
foi condenado por tráfico de 
drogas, foi alvejado fatalmen-
te por cinco tiros, sendo três 
na cabeça e dois nas nádegas.

Já no dia seguinte, foi a vez 
de um jovem de 18 anos, que 
também já foi preso por tráfi-
co de drogas, ser assassinado. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima conversava 
com um frentista num posto 
de combustíveis, na avenida 
Nicanor Ramos, quando foi 
surpreendido por volta das 
22h pelo criminoso, que es-
tava a pé. Atingido por seis 
disparos de arma de fogo, o 
rapaz morreu no local.

De acordo com a Polícia Ci-
vil da Pindamonhangaba, seus 
investigadores estão ouvindo 
testemunhas e realizando 
diligências pelo Araretama 
em busca de informações 
que contribuam para as elu-
cidações dos homicídios. Até 
o fechamento desta edição, 
ninguém havia sido preso

Apesar de preferir não dar 
mais detalhes sobre o anda-
mento da apuração, a cor-
poração informou que não 
descarta a hipótese de ligação 
entre os assassinatos.

Bairro de Pinda tem três moradores mortos em menos de uma semana; Polícia investiga se há ligação entre os casos
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2020 PROC. Nº 568/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de avental descartável com manga longa de gramatura 40, para ser 
utilizado pelos c laboradores da Secretaria de Saude durante o enfrentamento da pandemia 
do COVID 19, que integrou o edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI CNPJ Nº: 24.439.173/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 02.
VALOR TOTAL: R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020 PROC. Nº 425/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada na realização 
de exames laboratoriais não realizados nas referencias municipais, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
CNPJ Nº: 01.875.153/0007-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05.
VALOR TOTAL: R$ 12.362,60 (doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2020 PROC. Nº 502/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, que integrou o Edital em 
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 56, 57, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 
101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 125, 126.
VALOR TOTAL: R$ 57.939,02 (cinqüenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e dois
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2020 PROC. Nº 574/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestaçao de serviços de transporte de pacientes em veiculo UTI móvel com 
equipe medica e equipe técnica de enfermagem necessária a remoção, de acordo com 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referencia - Anexo I deste Edital.
CONTRATADA: EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ Nº: 11.155.167/0001-48
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03.
VALOR TOTAL: R$ 1.307.000,00 (um milhão, trezentos e sete mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 PROC. Nº 344/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para
revitalização e melhoria no sistema de iluminação publica com eficientizaçao energética 
(LED) em diversos locais, a saber: av Marechal Argolo; av Targino V Nunes; av Papa Joao 
XXIII; av Sete de Setembro; av Brasil; rua Amazonas; av Haddad; av São José; av México; 
av Thomas Alves Figueiredo; av Carrolton; Rua 2; av São Thomas e rodovia Washington 
Luis; com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 11.091.314/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 825.986,78 (oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e oitenta e seis 
reais e setenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 76/2020 – Proc. nº. 537/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
PRESENCIAL n°. 76/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação 
de serviços de recebimento, preparação e higienização, digitalização, validação, 
indexação, conferência e remontagem de aproximadamente 113 processos cíveis e de 
aproximadamente 31.092 execuções fiscais, nos quais o Município figura como autor, na 
Comarca de Lorena. O Pregoeiro, Equipe de apoio e Equipe técnica comunicam que o 
recurso da empresa DIGINOTAS.COM DOCUMENTOS ELETRONICOS LTDA, foi não 
provido, mantendo a INABILITAÇÃO da empresa. O recurso apresentado pela empresa 
CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA foi conhecido e após diligência, 
provido, tonando a empresa HABILITADA e vencedora do certame no valor total de R$ 
158.832,00 (Cento e cinquenta e oito mil oitocentos e trinta e dois reais), conforme ata 
extraordinária e parecer técnico e jurídico nº 1.084/2020 e nº 1085/2020.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.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO HENRIQUE PATRICIO GONSALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão ajudante de motorista, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua
Antonia Francisca Panzardi Nogueira de Sá, nº 62, Vitória Vale III, Pindamonhangaba
SP, filho de FLAVIO GONSALVES DE OLIVEIRA e ROSANGELA PATRICIO.
ANA LUIZA DO PRADO NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de loja, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 02 de abril de 2002, residente e domiciliada Rua Carioca, nº 176, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSE DILEU NOGUEIRA e HELENA DE FATIMA DO
PRADO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VITOR FERREIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão professor,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de agosto de 1988, residente e domiciliado Avenida José Humberto Gomes Filho,
nº 1835, Jardim Imperial, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO FERREIRA PINTO e
NILCÉA RIBEIRO.
GISLENE LUCILA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de
abril de 1989, residente e domiciliada Rua Amácio Mazzaropi, nº 90, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO CARLOS DA COSTA e SANIA MARIA DA SILVA
COSTA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2020 PROCESSO 536/2020

O Município de Lorena-SP torna público a rerratificação de edital da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em locação de concentrador de oxigênio para os pacientes usuários de 
oxigenoterapia do município de Lorena, pelo período de 12 meses. Foi alterado o Anexo 
I – Termo de referência, incluído as cláusulas 2.7 e 2.8. Informamos que do dia 22 de 
dezembro de 2020 a 18 de janeiro de 2021 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 18 de 
janeiro de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h do dia 18 de janeiro de 2021 (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
FÁBIO MARCONDES, PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2020 PROCESSO 602/2020
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição 
de inseticida, larvicida e raticida para as ações de controle de vetores, tendo em vista as 
necessidade da Vigilância Epidemiológica, que do dia 22 de dezembro de 2020 a 15 de 
janeiro de 2021 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 15 de janeiro de 2021 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
09:00h do dia 15 de janeiro de 2021 (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

As famílias de Piquete ga-
nharam um motivo para co-
memorar na manhã da última 
segunda-feira (14). A prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, a Teca 
(PSB), anunciou que a cida-
de será contemplada com a 
implantação de um posto do 
Poupatempo, órgão estadual 
que oferece a emissão rápida 
de documentos e presta outros 
serviços.

Publicado pela chefe do Exe-
cutivo em seu perfil na rede 
social Facebook, o comunicado 
revela que o posto funcionará 
em um imóvel na praça Sera-
fim Moreira de Andrade, na 
Vila Cristiana. A equipe de 
profissionais que atuará na 

Lucas Barbosa
Piquete

unidade receberá treinamen-
tos na próxima semana. 

Durante entrevista ao Jornal 
Atos, Teca revelou que ini-
cialmente as tratativas com o 
Estado ao longo do ano eram 
referentes à implantação de 
um posto do Ciretran (Circuns-
crição Regional de Trânsito), 
mas após novas conversas, 
em novembro, a gestão do 
governador João Doria (PSDB) 
decidiu ampliar o projeto, con-
templando a cidade com um 
Poupatempo. “A chegada deste 
órgão nos alegra muito e sim-
boliza uma grande conquista 
para Piquete e suas cidades 
vizinhas. Além dos serviços 
do Detran (Departamento Es-
tadual de Trânsito), a unidade, 

num primeiro momento, ofe-
recerá à população emissões 
de Carteiras de Trabalho e de 
Identidade e atendimento do 
Banco do Povo”, explicou Teca.

A prefeita informou que a 
expectativa é que o Poupa-
tempo seja inaugurado até o 
fim deste ano.

Região – Com a implanta-
ção do posto em Piquete, o 
município será um dos oito da 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a contar com o serviço. 

Além de São José dos Cam-
pos e Taubaté, as demais 
unidades funcionam em Ca-
raguatatuba, Guaratinguetá, 
Jacareí, Pindamonhangaba e 
São Sebastião.

Teca anuncia implantação
de Poupatempo para Piquete
Unidade deve ser inaugurada até o fim deste ano; apenas sete 
cidades da região contam com postos do órgão estadual

O serviço de Poupatempo, que será implantado em Piquete; cidade comemorou conquista neste ano

Assassino da namorada é 
encontrado morto na P1 de Potim

Preso por matar a facadas a 
namorada em Guaratinguetá, 
um homem de 48 anos foi 
encontrado morto neste final 
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de semana na Penitenciária 
1 de Potim, a P1.  A principal 
suspeita da direção do presídio 
é que o detento tirou também 
sua própria vida.

Agentes penitenciários re-
alizavam o procedimento 
de contagem dos presos na 

manhã do último sábado 
(12), quando perceberam 
que Marco Antônio de Oli-
veira não se apresentou no 
corredor.

Ao conferir através da 
fresta da porta o interior 
da cela de Oliveira, um dos 
profissionais percebeu que 
seu corpo estava pendurado, 
pelo pescoço, num lençol 
amarrado na parte superior 
do espaço.

Acionada pela direção 
da P1, a Polícia Científica 
coletou objetos pessoais 
do preso para análise. A 
expectativa é que o laudo 
oficial com a causa da morte 
seja emitido até o fim desta 
semana.

Oliveira estava preso des-
de o último dia 8, após ser 
capturado numa pousada 
em Cunha. Ele confessou o 
assassinato da namorada, 
Cássia Mara Silva, que tinha 
18 anos, morta com cerca 
de 15 facadas durante uma 
discussão no último dia 7, 
na casa em que moravam 
na rua Joaquim Fagundes, 
no bairro Pedreira.

No dia do crime, vizinhos 
decidiram entrar na residên-
cia do casal, por volta das 
21h30, após ouvirem gritos 
de socorro da jovem. As 
testemunhas se depararam 
com a vítima caída no chão, 
já sem vida. Na sequência, os 
vizinhos flagraram Oliveira 
fugindo do local, através 
de um portão lateral, numa 
motocicleta.

Segundo a Polícia Civil, 
Cássia já havia sido vítima 
de agressões por parte do 
namorado. A jovem regis-
trou um boletim de ocor-
rência contra o homem por 
violência doméstica em 14 
de outubro.
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Contra Covid-19, Ubatuba barra vigem 
de um dia para ônibus e vans de turismo
Válida por um mês, medida tenta reduzir fluxo de turistas na pandemia para inibir avanço do novo coronavírus

Foto: Reprodução

O prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), baixou um de-
creto no dia 10 suspendendo 
a emissão das senhas de aces-
so para ônibus e vans de turis-
mo de permanência de apenas 
um dia, prática popularmente 
conhecida como “bate e volta”. 
A iniciativa tenta amenizar a 
invasão de visitantes prevista 
para ocorrer durante o Verão. 

De acordo com o decreto, 
a paralisação da concessão 
de guias de autorização de 
entrada dos veículos turísti-
cos será válida por um mês, 
podendo ser prorrogada pelo 
mesmo prazo.  

Na justificativa, o chefe do 
Executivo destacou a neces-
sidade da adoção da medida 
para reduzir o fluxo de visi-
tantes na cidade litorânea, 
reduzindo aglomerações e a 
propagação do contágio pelo 
novo coronavírus.

As empresas de transporte 
de passageiros que forem 
flagradas desrespeitando 
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a ordem ou fraudando as 
guias serão punidas através 
da suspensão da autorização 
de atuação na cidade, emiti-
da e regulada pela Comtur 
(Companhia Municipal de 
Turismo). 

Além do congelamento das 
senhas dos ônibus e vans de 
“bate e volta”, a Prefeitura 
promete implantar diversas 
outras alternativas para ten-
tar conter o avanço da doença 
durante a temporada turística 
de Verão, como montagens de 
barreiras sanitárias nas entra-
das da cidade, intensificação 
de vistorias em estabeleci-
mentos comerciais e ações de 
conscientização em praias e 
vias centrais.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
secretaria de Saúde, Ubatuba 
contabiliza até a tarde desta 
terça-feira (15) 2.459 mora-
dores infectados pelo novo 
coronavírus, sendo 46 mor-
tos, 2.243 recuperados e 14 
internados, entre eles oito na 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) e seis no setor 
clínico.Trabalho de fiscalização nos principais acessos em Ubatuba; transporte de turismo “bate e volta” é barrado na cidade para inibir Covid-19 

Câmara de Ubatuba reduz comissionados e mandato da mesa

Após apontamentos do 
TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), a Câmara de 
Ubatuba aprovou na última 
quinta-feira (10) a extinção 
de 17 cargos comissionados 
da Casa e a redução do tempo 
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de mandato da mesa diretora. 
Enquanto a primeira medida 
tenta garantir mais economi-
cidade, a outra busca promo-
ver uma maior rotatividade 
no comando do Legislativo. 

Apresentada pelo presiden-
te da Câmara, Silvio Brandão 
(PSD), a proposta de alteração 
na estrutura administrativa 
da Casa recebeu o aval unâ-

nime dos vereadores. Desta 
maneira foram extintas as 
seguintes funções exercidas 
por contratados: assessor 
especial de Comissões Per-
manentes, procurador Le-
gislativo Chefe, secretário da 
Presidência, diretor geral e 
chefes dos setores de Almoxa-
rifado e Patrimônio, Compras 
e Licitação, Contabilidade, 

Comunicação Social, Manu-
tenção, Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação e 
de Transporte. 

Os salários recebidos pelos 
comissionados variavam de 
R$ 4 mil até R$ 18 mil.

A abolição dos cargos foi 
recomendada pelo TCE, devi-
do ao impacto orçamentário 
causado pelas contratações. 

Por lei, os gastos do Legisla-
tivo com pessoal não devem 
ultrapassar 7% do duodécimo 
(orçamento da Casa repassa-
do pela Prefeitura).

Proposto também por Bran-
dão, o segundo projeto apro-
vado pelos parlamentares na 
última sessão reduziu pela 
metade o tempo de duração 
do mandato dos membros da 

mesa diretora, que a partir de 
2021 passará de dois para 
um ano. Assim, durante a 
próxima legislatura ocorre-
rão quatro votações para as 
escolhas dos vereadores que 
atuarão como presidente, 
primeiro vice-presidente, 
segundo vice-presidente, pri-
meiro secretário e segundo 
secretário.


