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Investimento de R$ 300 mil, previsão de entrega é de três meses; construção de ESF teve verba negada

Prefeitura de Lorena anuncia retomada 
de recuperação do Campo do Rodovias

Jéssica Dias
Lorena

Uma promessa de melhorias 
na infraestrutura, saúde e 
esporte no bairro Vila Passos, 
em Lorena, anunciada há dois 
anos, deve virar realidade. A 
empresa vencedora do pro-
cesso licitatório, R. Nhoncanse 
Junior Eireli – Epp, deu início 
à recuperação e reforma do 
Campo do Rodovias. Com es-
trutura deteriorada, o campo 
tem muros esburacados, não 
conta com calçadas e virou 
esconderijo para usuários de 
drogas.

A revitalização contará com 
iluminação em todo o es-
paço, retirada dos muros e 
instalação de alambrados, 
construção de dois vestiários, 
banheiros masculino e femini-
no, tudo com acessibilidade, 
e uma lanchonete para ser 

explorada no local.
A  o b r a ,  o r ç a d a  e m 

R$298.879,03, vem de con-
vênio com o Ministério do 
Esporte. Cerca de 20% da 
verba já se encontram nos 
cofres municipais. O prazo de 
entrega da reforma do campo 
esportivo é de três meses.

De acordo com o secretário 
de Obras e Planejamento Ur-
bano, Marcos Anjos, a demora 
de dois anos para começar 
as obras se deu pela espera 
na liberação dos recursos e 
aprovação da Caixa Econô-
mica Federal do projeto. “A 
obra não parou. Nós fizemos 
a licitação, demos início agora 
no mês de julho, e a empresa 
começou a fazer. Agora, nós 
pedimos para acelerar um 
pouco porque o Ministério 
do Esporte já depositou 20% 
dos recursos”.

Na mesma época, a Prefei-
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Portão do Campo das Rodovias, na Vila Passos; com verba liberada, área volta a ter trabalho de recuperação

Sem paralisar transporte coletivo de Guaratinguetá, categoria negocia pagamentos com empresas Oceano e São José

Sindicato recua sobre greve no Transporte Urbano 
em Guará e decide reajuste salarial nesta quarta-feira

Trabalhadores e sindicalistas debatem proposta apresentada pela empresa gestora do TUG; conversa segue e greve pode voltar à pauta
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sindicato dos Conduto-
res do Vale do Paraíba re-
cuou sobre a possibilidade 

de paralisar o transporte 
coletivo de Guaratinguetá. 
A categoria, que aguarda 
uma nova proposta para re-
ajuste salarial, pagamento 
sobre participação de lu-

cros e do vale alimentação, 
fará uma nova assembleia 
na próxima quinta-feira. 
Um dia antes, a direção do 
Sindicato dos Condutores se 
reunirá com as direções das 

empresas São José e Oceano 
para discutir os reajustes.

Mesmo em estado de 
greve, os usuários do TUG 
(Transporte Urbano de Gua-
ratinguetá) temiam que o 

serviço fosse interrompido 
nesta semana, coisa que 
ainda não aconteceu devido 
a negociação aberta entre 
a categoria e as empresas 
prestadoras de serviços 
no município. Temendo 
uma decisão prematura, 
a diretoria do Sindicato 
dos Condutores conseguiu 
agendar uma reunião para 
a próxima quarta-feira. 
Caso as novas propostas 
não estejam de acordo com 
o desejo da categoria, o 
serviço poderá ser parado 
em Guaratingeut.

O vice-presidente do Sin-
dicato, Manoel Galvão, con-
firmou que após a reunião 
será feita uma nova as-
sembleia que decidirá pelo 
acordo com as empresas 
ou pela greve. A categoria 
aguarda uma proposta me-
lhor do que a oferecida há 
duas semanas, de parcela-
mento dos reajustes. 

"Estamos com esse im-
passe. Não podemos ser 
radicais e fazer a greve. 
Ainda não protocolamos 
o documento (de greve). 
Apesar de já ter sido votado, 
nós temos uma negociação. 
Como temos essa reunião, 
está descartada a greve. 
Nós vamos nos reunir e 
esperamos que seja feita 
uma proposta satisfatória", 
destacou.

O percentual oferecido 

para o reajuste, de 5,07%, 
foi aceito pelos trabalha-
dores, mas a forma de pa-
gamento não. As empresas 
sugeriram pagar os reajus-
tes retroativos a 1 de maio 
de forma parcelada a partir 
de outubro até fevereiro do 
ano que vem. Após a rejei-
ção da proposta, a categoria 
aprovou o estado de greve.

Discussões – Desde que 
foi recebida a proposta 
para o reajuste, o Sindica-
to tentava agendar novas 
reuniões para discutir a 
forma de pagamento. Antes 
de confirmar a reunião da 
próxima quarta-feira com 
as diretorias das empresas 
São José e Oceano, os sindi-
calistas se reuniram com o 
prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB). Na 
ocasião foi informada ao 
Executivo a real situação 
do transporte municipal.

Futuro – Em dois meses 
terá início o novo contrato 
de prestação do serviço 
de transporte coletivo de 
passageiros. A empresa 
Oceano, que já opera em 
Guaratinguetá, foi a ven-
cedora da licitação. A frota 
de ônibus, segundo o edital, 
precisa ser renovada e 
todos os ônibus deverão 
ter acessibilidade. Ainda 
segundo o edital, o valor da 
passagem passará a custar 
R$ 4,10.

tura anunciou uma verba de 
R$ 565 mil para a construção 
de um ESF (Estratégia Saúde 
da Família) para auxiliar os 
atendimentos da unidade do 
Bairro da Cruz, que recebe 
12 mil habitantes do bairro 
vizinho. A obra contaria com 
recursos municipais, estadu-
ais e federais. À época, o se-
cretário havia informado que 
parte do recurso proveniente 
da parceria com o Ministério 
da Saúde já está no município, 
mas após a reprovação por 
parte do Governo Federal, o 
dinheiro foi recolhido. “O Go-
verno Federal em reavaliação, 
em reorganização do sistema, 
não liberou o recurso. A gente 
acredita que seja em função 
de contingenciamento finan-
ceiro, porque tecnicamente, 
estrategicamente, é neces-
sário que implantemos uma 
unidade de saúde no bairro”.
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Programa Área Azul tenta atender alto número de turistas e fluxo intenso de veículos no Centro e próximo a Canção Nova

Prefeitura de Cachoeira lança concorrência para 
estacionamento rotativo, cobrança chega a R$ 3

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista deve 
implantar ainda esse ano seu 
sistema de estacionamento 
rotativo. A Prefeitura lançou 
o edital para concorrências 
das empresas interessadas em 
explorar o serviço no municí-

pio, batizado de “Área Azul”. 
A medida tenta qualificar a 
mobilidade urbana e organizar 
o atendimento a moradores e 
motoristas.

Ainda sem detalhes do fun-
cionamento, o sistema deve 
contemplar as ruas do Centro 
de Cachoeira e também pontos 
turísticos, com destaque para 
o entorno da Fundação João 

Paulo II, a Canção Nova.
A movimentação turística 

na cidade, principalmente 
nos fins de semana e em dias 
específicos de evento no cen-
tro religioso é a justificativa 
da Prefeitura para implantar 
o sistema.

A secretária municipal de 
Negócios Jurídicos, Gisely 
Fernandes, confirmou que 

Prefeitura de Cachoeira Paulista quer Área Azul para este ano para atender alto número de turistas e fluxo intenso; flanelinha atua em vagas de estacionamento na praça Prado Filho
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Rafael Rodrigues
Aparecida

A prefeita de Aparecida, 
Dina Moraes (PDT), nomeou 
nesta semana a nova secre-
tária municipal de Educação 
da cidade. Lucila Gomes de 
Ferraz Carvalho assumiu a 
pasta na manhã da última 
terça-feira, três dias depois 
do início das aulas para o 
segundo semestre.

Formada em Pedagogia, a 
nova responsável pela educa-
ção do município é professora 
efetiva na rede municipal de 
Aparecida há 27 anos. Ela 
atuou nas gestões das escolas 
“Anísio Novaes” (Aparecida) 
e “Judith Weber” (Potim). 
Atualmente, Lucila estava na 
direção da escola “Marieta 
Braga”. 

Logo nas primeiras decla-
rações, Lucila não descartou 

mudanças na pasta, mas 
avaliou que tudo deve ser 
feito de maneira gradativa. 
Ela disse que nesse primeiro 
momento está se apropriando 
do planejamento anterior, 
para manter o que for melhor. 
“Paulatinamente poderemos 
implementar uma política 
pública educacional calcada 
nos aspectos humanos e 
buscando sempre a qualidade 
da Educação do município. 
As mudanças podem ocorrer 
na infraestrutura, na parte 
pessoal, nos procedimentos 
e também na criação de pro-
tocolos e ações”.

Foi na Educação o imbróglio 
sobre a compra de kits escola-
res, que terminou com o afas-
tamento do prefeito Ernaldo 
César Marcondes (MDB), após 
determinação judicial que 
apontou superfaturamento.

Lucila afirmou que deve 

acompanhar de perto os 
processos licitatórios, acom-
panhando todo processo 
dos certames. “Estaremos 
à disposição do setor de 
licitação e da Secretaria de 
Administração para auxiliar 
nas questões técnicas referen-
tes aos produtos e serviços a 
adquirir por esta secretaria”, 
afirmou. 

Entre os principais desafios 
do cargo, a nova secretária 
disse que a meta é oferecer 
uma educação pública de 
qualidade atendendo todos 
aspectos pedagógicos. Ela 
não descartou a necessidade 
de recuperar a infraestrutura 
física de algumas unidades do 
município.

Novas mudanças – E não é 
só na educação as novidades 
desta semana na administra-
ção pública em Aparecida. 
A prefeita nomeou o novo 

secretário de Trânsito e Se-
gurança Pública. O cargo ocu-
pado até então por Marcelo 
Monteiro, será de responsabi-
lidade Eurico Roberto Roma. 

Roma é coronel da reserva 
da Polícia Militar de São Pau-
lo, formado em Direito pela 
Universidade de Taubaté, 
pós-graduado em Tecnologia 
do Meio Ambiente pela Unesp 
Guaratinguetá e mestrado em 
Segurança Pública pela PM. 
O nome do Coronel Roma é 
conhecido na cidade, já que 
ele ocupou o mesmo cargo 
entre os anos de 2006 a 
2008, ao longo da gestão do 
ex-prefeito José Luiz Rodri-
gues, Zé Louquinho.

Volta no Jurídico – Na 
secretaria de Assuntos Jurí-
dicos e Cidadania, o nome 
também já é conhecido no 
meio político. Marco Aurélio 
Piza, que estava no cargo até 
o início de junho, retorna 
para a pasta. Piza disse du-
rante entrevista à Rádio Pop 
que aceitou o convite devido 
ao desafio de prestar serviço 
público. O secretário disse 
que pretende manter um 
bom relacionamento entre a 
administração e o MP para 
tentar sanar os problemas 
jurídicos na cidade.

Prefeita nomeia Lucila Ferraz após a volta das aulas; dois titulares são anunciados

Educação em Aparecida espera 
mudanças com nova secretária

Prefeita Dina Moraes com Lucila Ferraz, nova secretária de Educação
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os próprios moradores se 
queixam da falta de vagas 
para estacionar na cidade. 
“Nós estamos elaborando o 
Plano de Mobilidade Urbana 
e a primeira iniciativa para 
melhorar o fluxo de veículos 
na cidade é a implantação da 
Área Azul. Hoje, a reclamação 
é muito grande de moradores 
que não conseguem estacio-

nar os carros na área central 
e também nas proximidades 
da Canção Nova”, confirmou.

A Prefeitura não deu deta-
lhes de como será o contrato 
nem mesmo o tempo que a 
empresa poderá explorar o 
serviço. Durante entrevista 
ao programa Atos no Rádio, 
a secretária explicou que, a 
princípio, todos os estudos e 

detalhes do funcionamento 
se darão após o término do 
processo licitatório, previsto 
para o final de agosto.

Segundo Gisele Fernandes, 
o edital publicado, com acesso 
pelo site cachoeirapaulista.
sp.gov.br, especifica os valores 
que serão cobrados do moto-
rista que estacionar nos locais 
onde funcionará a Área Azul 
no município. “A gente não 
fechou o número de vagas, só 
fixamos as questões de valores, 
mas os detalhes terão que ser 
fechados com a empresa para 
ver como melhor atender a 
população. Para o estacio-
namento de uma hora será 
cobrado R$2, e duas horas, o 
valor será de R$ 3”, explicou.

Ainda de acordo com a secre-
tária, os valores serão revertidos 
para melhorias da infraestrutu-
ra urbana da cidade, sinalizando 
que a exploração do estaciona-
mento rotativo em Cachoeira 
deverá funcionar também como 
uma fonte de recursos para o 
município.

“A arrecadação dessa taxa 
será revertida para população, 
principalmente para o trânsito 
e para a confecção do nosso 
plano de mobilidade urbana, 
porque a nossa arrecadação 
tem caído muito, temos que 
trabalhar com recursos bai-
xos”, garantiu a secretária, 
que acredita que a vinda de 
uma empresa para gerenciar 
a Área Azul na cidade poderá 
gerar empregos. “Inclusive 
uma das exigências é que a 
empresa tenha um escritório 
dentro da cidade, e com isso 
teremos geração de emprego”, 
finalizou.
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Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no Arareta-
ma. Tr.F: 99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413
Pinda – Alugo casa 
no Vale das Acácias 
– ótimo estado. Tr.F: 
99638-3675
Pinda – Alugo Apar-
tamento no Edif. Pe-
dra Bonita – incluso 
cond/IPTU/Sabesp/
gas. Tr.F: 99208-7558
Pinda – Vendo Casa 
no Laerte Assunção/
Moreira Cesar, c/
2dorms.  e demais 
dep., aceita financia-
mento. Tr.F: 99135-
0129
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99244-2154
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99134-0999
Pinda – Vendo Casa 
no Maricá –c/2dor-
ms., e demais dep., 
aceita financiamento. 
Tr.F: 98207-2275
Pinda – Vendo casa 
no Beta c/2 dorms 
e demais dep. Tr.F: 
98116-7651
Pinda – Vendo chá-
cara Bom Sucesso – 
casa c/2 dorms. e de-
mais dep. Tr.F:99100-
2962
Pinda – Vendo Casa 
no Sta Cecilia. Tr.F: 
99639-9019/99620-
5014
Pinda – Vendo casa 
no  Araretama c/2dor-
ms. s/1 ste, excelente 
acabamento R$ 165 
mil. Tr.F: 98149-5216
Pinda – Vendo casa 
no Cidade Jardim 
R$ 165 mil. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99143-3196
Pinda -  Vendo casa 
no Campo Belo. Acei-
to imóvel de menor 
valor como parte de 
pagamento. Tr. F: 
99115-3066
Pinda – Vendo casa 
no Pque S.Domingos 
– excelente acaba-
mento. Aceita finan-
ciamento. R$ 270 mil. 
Tr.F: 99143-3196 / 
98893-0078
Pinda – Vendo chá-
cara no Bom Suces-
so –c/2dorms., AT 
700m2. R$ 265 mil. 
Tr.F: 99143-3196

VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 

Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-

Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595

Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-

Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152

Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda

VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda

Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Monza 
Classic 2.0 ano 96 – 
G – Tr.F: 99150-5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002

Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002

Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
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Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por 
meio deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, 
são eles: DANIEL FILIPE BARBOSA DA SILVA RG: 476843637; 
NEIDE FATIMA DA SILVA VERONICA RG: 265339583; LUCAS DE 
AZEVEDO LEONEL RG: 44499627-8; GUILHERME SOUZA E SILVA 
RG: 38935675X; MURILLO
HENRIQUE ANTONIO DE OLIVEIRA RG: 451603503;
Lorena, 06 de AGOSTO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 102/2018 – PP nº 53/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELEVADORES VILLARTA LTDA
CNPJ: 54.222.401/0001-15
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 102/18, decorrente do Processo Licitatório 
nº 356/18, Pregão Presencial nº 53/18, firmado em 27 de julho de 2018, nos termos 
previstos em sua Cláusula 2.2. Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de 
julho de 2019. 
Cláusula Terceira - Com respaldo na cláusula 2.3 do contrato original, fica reajustado 
o valor contratual pelo Índice Geral de Preços – IGPM da Fundação
Getúlio Vargas, no percentual de 6,52% (seis vírgula cinquenta e dois por cento), 
perfazendo o montante de R$ 469,44 (quatrocentos sessenta e nove reais quarenta 
e quatro centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de assinatura do referido contrato.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 7.669,44 (sete 
mil seiscentos sessenta e nove reais quarenta e quatro centavos).
Cláusula Sexta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, 
no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: ANA CAROLINA DA SILVA 
OLIVEIRA RG: 479748056; RENATA LIDIA ROSA GONÇALVES RG: 
3267972; ANTONIO CARLOS SOUZA SILVESTRE RG: 324817241; 
DEBORA SUELLEN PINTO BARBOSA RG: 299619412; LUCILENY 
DOS SANTOS DANIEL AGUIAR RG: 23901721-3; DEBORA ANDRADE 
MORAES RG: 431751389.
Lorena, 06 de agosto de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, 
no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo 
para o qual foi aprovado, são eles: DIANA APARECIDA RIBEIRO DE 
PAULA RG: 468374061; GIZELLI CRISTINA RIBEIRO RG: 32688032X; 
TARDELLY SANTA ROSA RG: 122542186; ANA LUISA FERNANDES 
LORIGGIO RG: 477582576; REINALDO CESAR COSTA RG: 12.508.358; 
DIMONA DOS SANTOS CORREA RG: 18770323; ANA CAROLINA SILVA 
GONCALVES RG: 32090882-3; THAYNA SUELLEN MARTINS LEITE 
RG: 47188607X; EMERSON FERNANDES NOGUEIRA RG: 28425432; 
KAROLINNE REIS RIBEIRO LUCINDA RG: 13693279.
Lorena, 06 de AGOSTO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 

Nº 72/19 PROC. Nº 422/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de
uniforme (macacão e bota) para o SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) por 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 28 de Agosto 
de 2019, 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.
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Leandro Oliveira
Aparecida

Arte e cultura gratuitas 
para alunos e adultos da rede 
pública regional. Essa é a 
expectativa que veio com o 
início de agosto em Lorena, 
Guaratinguetá e Aparecida, 
cidades que recebem os espe-
táculos da companhia teatral 
itinerante BuZum, que tem 
como destaque nesta edição o 
tema indígena.

O ônibus-teatro, que circula 
todo o país, está de volta ao 
Vale do Paraíba. Com sete 
sessões diárias, a companhia 
passará por Lorena e Gua-
rá entre os dias 13 e 16 de 
agosto com a peça Curumim, 
uma homenagem à cultura 
indígena, aos costumes desse 
povo e a relação com a fauna 
e flora regional brasileira. “Nós 
escolhemos contar uma das 
inúmeras histórias indígenas, 
a ‘Origem da Mandioca’, essa 
raiz brasileira tão presente na 
nossa culinária e cultivada pela 
primeira vez pelos povos indí-
genas”, salientou a diretora de 
produção do BuZum, Mariane 
Gutierrez.

Com o foco no público-alvo 
infanto-juvenil, a criação conta 
a história de uma aldeia no 
meio da floresta, que em um 
belo dia teve o nascimento 
de Mani, uma menina bem 
branquinha e muito diferente 
de todos os curumins da aldeia. 
Algum tempo depois, a aldeia 
passou por um momento de 
escassez de comida e todos 
passaram fome. Os peixes su-
miram e as árvores pararam de 

Lorena, Guará e Aparecida rebecem BuZum
Cultura indígena é tema dos espetáculos gratuitos nas escolas públicas; apresentações têm sete sessões diárias

dar frutos. E de repente, sem 
que houvesse alguma expli-
cação, Mani deixou de viver.

Posteriormente, de dentro 
da oca onde morava, nasceu 
uma planta muito diferente, 
que tinha uma raiz branqui-
nha por dentro, como Mani. 
Deram então o nome de Mani 
Oca, Mandioca, essa raiz tão 
poderosa, que foi capaz de sa-
ciar a fome de todos da aldeia.

Em Lorena, as apresenta-
ções serão realizadas nos 
próximos dias 13 e 14; e em 
Guaratinguetá nos dias 15 e 
16 com sete sessões, às 9h, 
9h40, 10h20, 11h, 13h30, 
14h10 e 14h50. A companhia 
ainda não divulgou as datas 
em que passarão pelas escolas 
de Aparecida.

Gratuidade – De acordo 

com uma pesquisa realizada 
pela consultoria JLeiva Cultura 
e Esporte, em parceria com o 
Datafolha, em 2018, 32% da 
população brasileira depende 
de acesso gratuito para ir a 
eventos culturais.

Com o objetivo de levar 
cultura e arte para crianças, 
jovens e adultos, o projeto 
BuZum a,presentado pelo 
Ministério da Cidadania e pelo 
Instituo CCR, por meio da Lei 
Rouanet, está há nove anos 
percorrendo o país.

Neste ano, o roteiro completo 
do projeto contará com apro-
ximadamente duzentos dias de 
apresentações em oito estados, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, Santa Catarina, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso 
do Sul e Ceará. 

Ônibus e peça do Buzum, que passam pela região nesta semana; Arte e cultura gratuitas para alunos e adultos da rede pública

Fotos: Divulgação


