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Monitoramento conta com 25 câmeras e quatro portais; Secretário projeta concurso

Lorena quer sistema COI com 
licitação de R$ 3,3 milhões

A Prefeitura de Lorena 
apostou no videomonito-
ramento para aumentar a 
segurança na cidade e abriu 
um processo licitatório para 
implantar uma unidade do 
COI (Central de Operações 

Integradas). Com o inves-
timento de aproximada-
mente R$ 3 milhões, serão 
instaladas mais 25 câmeras 
móveis e quatro portais nos 
principais acessos ao muni-
cípio. O projeto, estimado 

em R$3.362.729,60, conta 
com toda a estrutura para 
operacionalizar o sistema 
eletrônico na cidade, como 
a construção de uma sala 
de cerca de 60 m² na sede 
da secretaria de Segurança 

Pública, que contará com 
paredes de vídeo de alta 
tecnologia, a instalação de 
25 câmeras em pontos es-
tratégicos, quatro portais 
nas entradas da cidade, ca-
pacitação dos guardas civis 

municipais e suporte. O con-
trato de prestação e locação 
dos serviços terá a vigência de 
cinco anos, com pagamentos 
mensais de aproximadamente 
R$ 50 mil.

Pág. 5

Aproximadamente 
cem ambulantes da 
feira livre de Aparecida 
podem ter as bancas 
cassadas por falta de 
pagamento ao Muni-
cípio. Os permissioná-
rios foram notificados 
dos débitos abertos e 
precisam negociar e 
quitar as dívidas até 
dezembro. As negocia-
ções estão abertas e os 
feirantes já começaram 
a procurar o CAT (Cen-
tro de Atendimento ao 
Turista), na avenida 
Monumental.

Devendo
na feira
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Guaratinguetá 
retoma feiras 
noturnas

A feira noturna de Guaratin-
guetá está de volta. A primeira 
edição do novo horário foi 
realizada na última semana. A 
proposta é estender a feira e 
fixar sua realização sempre às 
quartas-feiras. Seguindo o cro-
nograma, a primeira edição 
da feira noturna foi realizada 
na última quarta-feira, dia 20. 
De acordo com o presidente 
da Câmara de Guaratinguetá, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), foram estabelecidas 
metas para o Executivo e para 
os próprios feirantes.
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Movimento na feira livre de Aparecida, que pode enfrentar impedimento de barracas devido a dívidas

Prefeitura 
assume gestão 
de rodoviária 
em Guará

A Prefeitura de Guaratin-
guetá assumiu no último sába-
do a gestão da rodoviária da 
cidade. Em agosto foi aberta 
uma licitação para a escolha 
de uma nova empresa que 
gerenciaria o local a partir de 
novembro, quando venceria 
o contrato com a Codema, 
empresa responsável por 
gerir o Terminal Rodoviário 
até então. O novo contrato 
teria duração de dez anos, 
mas somente uma empresa 
apresentou toda a documen-
tação. Na última quinta-feira, 
a instituição desistiu de dar 
continuidade ao processo 
licitatório, fazendo com que a 
secretaria de Mobilidade Ur-
bana assumisse toda a parte 
administrativa e operacional 
do terminal.
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Mapa do TCE  
monitora 
descarte de
lixo na região

O meio ambiente voltou a 
ser pauta nos últimos meses. 
Em São Paulo, o Tribunal de 
Contas do Estado lança nesta 
quinta-feira uma plataforma 
virtual para o mapeamento 
da situação do tratamento 
dos resíduos sólidos de todas 
cidades do interior. O “Mapa 
dos Resíduos”, como é deno-
minado, foi desenvolvido pelo 
Departamento de Tecnologia 
do TCE, que, desde de setem-
bro, vem recolhendo dados 
junto às prefeituras com base 
em um questionário criado 
pela Secretaria-Diretoria Geral 
do Judiciário.
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Prefeitura 
de Cachoeira 
abre concurso 
com 42 vagas

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista abriu na última 
sexta-feira um novo concurso 
público para o preenchi-
mento de 13 cargos, com 
18 vagas e 24 reservas. O 
concurso será realizado pela 
empresa Agirh (Assessoria e 
Gestão Integrada em Recur-
sos Humanos S/C Ltda. ME). 
As oportunidades são para 
agente de trânsito, agente 
fiscal de posturas, contador, 
coordenador de Defesa Civil, 
coordenador pedagógico, 
engenheiro civil, escriturário, 
procurador, técnico de edifi-
cações, técnico de contabili-
dade, ouvidor, vigia e zelador 
de cemitério. Os valores das 
inscrições variam de R$ 65 a 
R$ 85 e devem ser feitas até 
o dia 23 de dezembro.
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Peça sobre Di 
Cavalcanti é 
destaque em 
Guaratinguetá

A companhia de teatro 
Sucumdumbu, um grupo 
amador formado em Guaratin-
guetá, apresenta nas próximas 
quinta e sexta-feira, às 20h, 
o seu mais novo espetáculo, 
“Quando Di Andou por Aqui”, 
com texto e direção de Rosan-
gela Canuto.
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"A Noite do Halley"
reúne pequenos 
atores no Teatrim

O Teatrim estreia no pró-
ximo dia 6 a peça “A noite do 
Halley”, escrita e dirigida por 
Caio de Andrade. A obra conta 
a história de quatro jovens que 
buscam entender os mistérios 
por trás do cometa.
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"Cinco moças de Guaratinguetá", de 1930, abordada no espetáculo

Definida data para julgamento 
final de Ernaldo em Aparecida

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo remarcou a data 
do julgamento do processo 
do prefeito afastado, Ernaldo 
César Marcondes (MDB), para 

o próximo dia 17, quando Apa-
recida completa 91 anos. Ele é 
acusado de fraudar a compra 
de kits escolares.
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Comissão cancela 
oitivas e segue 
com CPI para 
investiga Ernaldo
Cassação de prefeito afastado deve ser 
votada em dezembro; Marcondes não
foi encontrado para receber notificação

Bastidores da Política
Segurança em cheque!

Parece que 'aquela meia dúzia' de 
opositores ao prefeito Fabio Marcon-
des vai ter que arrumar outro adjetivo 
para tentar desqualificar seu prová-
vel sucessor na 
próxima eleição. 
Com a iniciativa 
de implantar o 
videomonitora-
mento – que já se 
encontra em pro-
cesso de licita-
ção – em Lorena, 
o termo 'ilustre 
desconhecido' que 'eles' vem empre-
gando ao secretário municipal Major 
Lescura não será mais possível, por-
que os poucos que talvez ainda não 
o conheçam, vão conhecê-lo como 
o 'Homem' que trouxe segurança a 
população. Perguntem ao Carrerinha, 
na Praça!!!

Enquete!!!
Uma enquete promovida por 

um jornal on-line de Guará colo-
cou Marcus Soliva e Argus Ranieri 
'frente a frente' com o público das 
redes sociais, com a finalidade de 
medirem forças, quer dizer, a pre-

ferência eleitoral para eleição de 
2020. Embora Soliva tenha vencido 
Ranieri, de acordo com os matemáti-
cos políticos do pedaço, mesmo se o 
resultado desse contrário, teria de se 
considerar que o referido veículo de 
comunicação, está, no caso, confron-
tando o prefeito contra todos os seus 
opostos juntos. Ou seja, votaram em 
Argus, além de seu próprio público, 
adeptos de Francisco Carlos, Júnior 
Filippo e até do Dr João Carlos – a 
saber, os petistas...

Com o pé em duas canoas
Ainda sobre a enquete, muito 

mais que a votação, o que mais 
repercutiu foi a relação de quem 
votou em quem. Disseram que numa 
leitura detalhada, nenhum nome 
surpreendeu tanto como daquele 
que em governos anteriores 'mamou 
oito anos' no filho do Coronel – com 
um holerite respeitável, usufruiu do 
'fortificante' do Chico Hair, e agora 
partilha do bolo repartido pelo setor 
do terceiro andar do Palácio de Vidro 
e, pelo voto, se autodenunciou que 
está guardando seus ovos na cesta 
do concorrente.

Pequeno mandato...
...grandes complicações - Co-

menta-se pelas esquinas de Apa-
recida que se depender da Justiça 
local, a trajetória política do vereador 
Marcelo Mar-
condes pode ter-
minar tão rápido 
como começou. 
De acordo com 
a especulação, 
para o 'sobrinho' 
que vislumbrava 
ser o sucessor do 
tio – o prefeito 
que segue afastado – Ernaldo Mar-
condes, resta apenas a contratação 
de bons advogados, principalmente 
depois que o Ministério Público pe-
diu bloqueio de seus bens e de mais 
dois que exerceram funções com ele 
no período em que presidiu a Câmara 
Municipal!!!

Apelo institucional
Disseram que um levantamento 

realizado na maioria das instituições 
filantrópicas e de serviços de Cacho-

eira, seus respectivos representantes 
são quase que unânimes em formular 
um apelo ao engenheiro Fernando 

Hummel para 
que pondere a 
possibilidade de 
representá-los 
na eleição do 
ano que vem. 
Com suas cons-
tantes posta-
gens nas redes 
sociais, o filho 

do saudoso Didito Hummel tem 
falando tudo e mais um pouco do 
que todos gostariam de dizer e não 
conseguem...

 
Barraco na Câmara

Esta semana o clima esteve 
quente na Câmara de Canas. Parece 
que o vereador Ricelly Idalino ficou 
de ‘saia justa’ com um morador e 
empresário da cidade que se achou 
no direito de ‘desopilar o fígado’ 
em cima dele, pela falta de atenção 
e providências em problema de 
alagamento. A indignação do eleitor 
foi pela suposta falta de compostura 
do parlamentar, que na hora que a 
‘batata assou’, chamou a polícia 
para tentar conter os ânimos. Pior 
que a conversa, gravada em áudio, 
viralizou nas redes sociais e até o 
momento, nem Ricelly nem Laerte 
‘deram as caras’ para justificar. Ah! 
Até o condomínio do prefeito em 
sociedade com o vice foi estampado 
na gravação...

Sem dormir no ponto
Atendendo ao pedido dos usuá-

rios do transporte público de Pinda, 
o prefeito Isael Domingues (PL) 
prometeu na última semana notifi-
car a empresa ‘Viva Pinda’ sobre a 
necessidade de promover melhorias 
na estrutura e limpeza do banheiro 
do terminal central de ônibus. De-
nunciaram que a concessionária não 
tem zelado pelo espaço público, que 
se encontra em um péssimo estado 
de conservação. A atitude de Isael foi 
rápida, segundo alguns passageiros, 
demonstrando que a Prefeitura não 
está “dormindo no ponto”. 

Definindo o time
A semana começou com defini-

ções para o pré-candidato Renato 
Marton. Atendendo convite, o prefei-
turável, acompanhado da vereadora 
Lúcia da Saúde, foi recebido pela cú-

pula estadual do PP, nesta terça-feira, 
onde acertou filiação e apoio total 
para sua campanha em Lorena. A 
definição partidária de Marton coloca 
um ponto final nos prognósticos da 
especulação política da cidade de que 
não sobraria partido para ele disputar 

a próxima eleição. Disseram que 
até o pessoal do Sylvinho Ballerini 
ficou aliviado com a notícia, já que 
enquanto tucano, Renato ameaçava 
bater chapa no PSDB para defender 
sua candidatura.

Muito ajuda quem... 
...não atrapalha A cada sessão 

de Câmara de Pinda a paciência dos 
moradores é testada. Além de ‘histo-
ricamente não apresentarem muitos 
projetos relevantes, os vereadores 
recentemente tem emperrado pro-
postas interessantes do Executivo. 
Há quatro sessões consecutivas, os 
parlamentares adiaram a votação 
do projeto do prefeito Isael Domin-
gues que reestrutura o programa de 
concessão de bolsas universitárias 
para jovens carentes. O ato levou 
alguns internautas a cobrarem que 
os vereadores sigam o famoso ditado 
popular que diz: “Muito ajuda quem 
não atrapalha”. 

Agora vai!!!
O prefeito Fábio Marcondes orde-

nou há 15 dias a retomada da obra de 
revitalização da tradicional praça Ro-
sendo Pereira Leite, após contratação 
de uma nova empresa. Além melhorar 
o ‘visual’ do espaço público, o serviço 
garantirá mais segurança ao tráfego de 
pedestres, ciclistas e motoristas na re-
gião. Com um investimento de quase 
R$ 2 milhões, a obra contempla no 
iluminação, drenagem, construção de 
rampas para cadeirantes, recapeamen-
to asfáltico de várias ruas de acesso 
ao Centro – inclusive a drenagem e 
pavimentação no entrono da Santa 
Casa. A expectativa da Prefeitura é 
que as obras sejam concluídas em até 
cinco meses.  

Avanços
Buscando estruturar ainda mais 

o setor da saúde de Silveiras, o pre-
feito Guilherme Carvalho (PSDB) 
entregou na semana passada a re-
forma do posto de saúde do bairro 
Bom Jesus. Com uma previsão de 
realizar até duzentas consultas por 
mês, a unidade de ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) recebeu obras de 
revitalização para garantir melhores 
condições aos seus pacientes.

A bênção 'kassabiana’
O vereador Marcelo da Santa 

Casa assinou o livro de presença 
junto com Junior Filippo no encontro 
do PSD neste final de semana, que 
recebeu inúmeros partidários do 
Vale, em Mogi das Cruzes. Filippo 
trocou figurinha com Kassab quanto 
as prováveis alianças com outras 
siglas para 2020, enquanto Marceli-
nho renovou seus votos com Marco 
Bertaiolli e com a cúpula do partido  
para estar preparado até para confi-
gurar como vice-prefeito em Guará, 
se necessário for.

Mensagem cifrada
Aquele vereador que gosta de 

ofender pessoas na tribuna e que 
teve uma casa penhorada por não 
ter pago a indenização!!!

Major Lescura

Argus Ranieri e Marcus Soliva

Marcelo Marcondes

Fernando Hummel

Costura fina
É voz corrente 

entre os intelectu-
ais da política de 
Lorena que o pre-
feiturável Sylvio 
Ballerini (PSDB) 
tem concentrado 
esforços em tirar 
do velho um 're-
mendo novo' para 
montar sua configuração partidária, em preparação à eleição do ano que 
vem. Neste final de semana, ele postou (ou postaram) nas redes sociais 
– e com direito a foto – a afirmativa de uma proposta de aliança com o 
PSD de Gilberto Kassab. Numa avaliação real da imagem do encontro, 
tinham personagens desnecessários na foto, já que o ponto crítico de seu 
nome hoje para prefeito são 'algumas' companhias que traz a tiracolo...

Kassab entre os irmãos Sylvio e Humberto Ballerini, tendo 
nas laterais Marcelo Alvarenga e Fábio Longuinho

Lucia, Renato Marton e Cristina do dep Mucci

Leandro Oliveira
Aparecida

A CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) que apura a compra de kits 
escolares em 2015, pela Prefeitura de 
Aparecida, avançou na última semana. 
Investigado e afastado do cargo de 
prefeito por determinação judicial, 
Ernaldo César Marcondes (MDB) 
não foi encontrado para receber ofi-
cialmente a notificação e convocação 
para oitivas, marcadas para a última 
sexta-feira. A Comissão, sem êxito ao 
procurar Marcondes, decidiu cancelar 
as oitivas e notificou o advogado do 
político.

As oitivas aconteceriam na última 
sexta na Câmara, mas o principal in-
vestigado não foi localizado durante 
a semana. Além de Marcondes, a se-
cretária de Saúde de Aparecida, Maria 
Eliane Pereira, uma das testemunhas, 
também não foi encontrada. De acordo 
com informações, ela está de férias 
e fora da região, diferentemente de 
Marcondes, que estaria pela região.

O prazo para conclusão do relatório 
e votação em plenário está chegan-
do ao fim, e por isso, o presidente 
da CPI, Carlos Alexandre Rangel 
‘Xande’ (PSD), optou por notificar os 
advogados de Marcondes, para que 
encaminhem a defesa por escrito até 
a próxima sexta-feira.

“Infelizmente não vão acontecer 
as oitivas, pois o prefeito não foi 
encontrado. Foram ao local onde 
ele (Marcondes) deixou o endereço 
e não encontraram. Os funcionários 

da Câmara chegaram a ir até Cunha, 
na pousada dele, e não encontraram 
o prefeito. Segundo os funcionários 
da pousada, ele teria saído no dia 
anterior e não deixou previsão de 
volta”, afirmou Xande.

Além de Marcondes e Laine, seriam 
ouvidas como testemunhas a atual 
secretaria de Turismo Municipal, 
Marcia Filippo e o ex-vereador à 
época Carlos Rodrigo de Assis Wen-
deling, o Diguinho. Segundo Xande, 
o andamento da CPI foi prejudicado 
com o cancelamento das oitivas, mas 
a Comissão trabalha dentro do crono-
grama previsto para votar o caso até 
16 de dezembro.

“Essa situação de não encontrarem 
ele, atrapalhou os trabalhos, mas 
estamos dentro do prazo ainda, tra-
balhando com cautela para dar uma 
resposta melhor para a sociedade de 
Aparecida”, afirmou o vereador, que 
acredita que, pela data, a ação pode 
ser votada antes da última sessão do 
ano (16 de dezembro). “Talvez ante-
ciparemos nossos trabalhos, estou 
contando com o relatório”.

A Comissão tem Xande como pre-
sidente, José Reis ‘Dudu’ (PR) como 
relator e Adilson Boi na Brasa (MDB) 
como membro. A investigação gira 
em torno da compra de materiais 
escolares em 2015. À época o pre-
feito eleito, Márcio Siqueira (PSDB), 
estava afastado por decisão judicial e 
Marcondes, que era vice, tomou posse 
como chefe do Executivo. Além de 
Marcondes, Domingos Léo Monteiro 
foi afastado do cargo de secretário de 
Administração.

Definida data para julgamento 
final de Ernaldo em Aparecida

Da Redação
Aparecida

O Tribunal de Justiça de São Pau-
lo remarcou a data do julgamento 
do processo do prefeito afastado, 
Ernaldo César Marcondes (MDB), 
para o próximo dia 17, aniversário 
da emancipação política de Apare-
cida, que completa 91 anos.

Na última semana, a Procurado-
ria Geral do Ministério Público do 
Estado de São Paulo determinou 
que ele e o ex-secretário de Admi-
nistração, Domingos Leo Monteiro 
(também afastado), continuem 
fora do cargo, rejeitando mais um 

pedido da defesa do prefeito.
O parecer era o instrumento que 

faltava para que houvesse julgamen-
to do caso no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. A análise 
estava marcada para o último dia 
15 de outubro, mas como não havia 
manifestação da Procuradoria Geral 
do Estado, foi adiado.

Marcondes e Monteiro estão 
fora desde junho deste ano, após 
suspeitas de fraude na compra de 
mais de 12 mil kits escolares em 
2015, ocasião em que Marcondes 
foi prefeito em exercício, por con-
ta do afastamento do então chefe 
do Executivo, Márcio Siqueira 
(PSDB).

Ernaldo César, com investigação empacada na Câmara, mas acelerada na Justiça

Fotos: Divulgação PMA
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Alteração prevê maior agilidade e eficiência nas quase 6 mil contas ao mês

Potim implanta mudança no processo 
da leitura de água para agilizar sistema

Guará volta a contar 
com feiras noturnas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A feira noturna de Gua-
ratinguetá está de volta. A 
primeira edição do novo 
horário foi realizada na úl-
tima semana. A proposta é 
estender a feira e fixar sua 
realização sempre às quar-
tas-feiras.

Seguindo o cronograma, 
a primeira edição da feira 
noturna foi realizada na 
última quarta-feira, dia 20. 
De acordo com o presidente 
da Câmara de Guaratinguetá, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), foram estabelecidas 
metas para o Executivo e 
para os próprios feirantes.

“Acertadamente, cumpri-
mos com os prazos e divi-
dimos as obrigações. A Pre-
feitura ficou com algumas 
demandas, mas também 
nossos feirantes tinham al-
gumas obrigações a serem 
cumpridas. O importante é 
que é uma parceria em que 
já obtivemos um resultado 
positivo no primeiro dia”, 
destacou Celão.

A realização da feira 
noturna é uma opção de 
horário para os consumi-
dores que não podem ir à 
feira em outros períodos 
do dia. Em virtude disso foi 
elaborado o projeto, que 
deve permanecer fixado 
às quartas-feiras. A medida 
deve ampliar a arrecadação 
dos feirantes.

O espaço destinado para 
os feirantes fica na Avenida 
Ariberto Pereira da Cunha, 
em frente a FEG (Faculdade 
de Engenharia de Guara-
tinguetá). “Fica mais uma 
opção de arrecadação, 
afinal de contas é um meio 
de vida. A feira acaba sendo 
um meio de vida para essas 
pessoas, a gente acaba 
tendo a oportunidade de 
oferecer mais um dia de 
feira e arrecadação para os 
nossos feirantes”, afirmou. 
“Fico feliz em ter encabeça-
do esse projeto, e agradeço 
ao prefeito Marcus Soliva 
(PSB), pois sem ele jamais 
seria possível realizarmos 
a feira noturna”, concluiu 
Celão.

Secretaria notifica feirantes em débito de taxas; negociações seguem até dezembro

Dívida com Prefeitura pode cassar 
bancas na feira livre de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

Aproximadamente cem 
ambulantes da feira livre 
de Aparecida podem ter as 
bancas cassadas por falta de 
pagamento ao Município. Os 
permissionários foram noti-
ficados dos débitos abertos e 
precisam negociar e quitar 
as dívidas até dezembro.

As negociações estão aber-
tas e os feirantes já come-
çaram a procurar o CAT 
(Centro de Atendimento ao 
Turista), na avenida Monu-
mental. Há casos em que o 
parcelamento dos débitos 
pode ser feito em até duas 
vezes, porém, a totalidade 
das dívidas precisa ser paga, 
de forma obrigatória, ainda 
em 2019, para que os feiran-
tes continuem trabalhando 
no ano seguinte.

O secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços, Marcelo 
Monteiro, confirmou que as 
notificações foram emitidas 
para quem tem pendências 
abertas, e alertou os fei-
rantes que os pagamentos 
precisam ser feitos para que 
eles não percam as bancas.

Marcelo Marcondes, um dos investigados que tiveram os bens bloqueados; frota da Casa está impedida

Fotos: Marcelo A. dos Santos

“Pela lei são trinta dias. 
Se ele não vier e pagar os 
atrasados, poderá ter cas-
sado o direito de utilizar o 
espaço que é da Prefeitura”, 
afirmou. “Nós estamos tra-
balhando com dois meses 
para trás. De setembro já 
estamos cobrando e dando 
um prazo até o final do 
ano para quitar o restante. 
Acredito que até o dia 20 
de dezembro já devo estar 
com a listagem completa de 
quem não pagou em 2019 
para a Prefeitura tomar as 
providências”, afirmou.

Segundo Monteiro, é a se-
gunda vez que a Prefeitura 
notifica os feirantes. Os va-
lores pagos pelos permissio-
nários variam de R$ 150 até 
mais de R$ 300, de acordo 
com as alas da feira e com os 
tamanhos das bancas. Esse 
valor é pago por mês. Ainda 
de acordo com o secretário, 
são mais de 100 pessoas 
que têm pendências com a 
Prefeitura.

“É importante para a Pre-
feitura arrecadar também. O 
importante é que as pessoas 
paguem para continuar tra-
balhando, quem não fizer 
o pagamento, terá a banca 
cassada”, concluiu Monteiro.

O feirante que precisar 
quitar débito com a Prefeitu-
ra precisa ir até o CAT, onde 
será emitido um boleto do 
dia com o valor da dívida. O 
boleto pode ser pago em ca-
sas lotéricas. Em Aparecida 
são mais de 1,8 mil bancas 
na feira livre, que fica na 
avenida Monumental.

Letícia Noda
Potim

O Saep (Serviço de Água 
e Esgoto de Potim) e a em-
presa Artha realizam, até 
o final de novembro, uma 

Morador busca água durante uma das crises no abastecimento de Potim; cidade altera sistema de leitura

Movimento na feira livre de Aparecida, que pode enfrentar impedimento de barracas devido a dívidas com Município; secretaria notifica

Fotos: Arquivo Atos

mudança no processo de 
leitura de água na cidade. 
Com a alteração, a conta de 
água passará a ser entregue 
no momento da leitura. 

No município são emitidas 
cerca de seis mil contas 
mensalmente. O novo pro-

cesso promete melhorias. 
“O benefício é a agilidade, 
rapidez e de certa forma 
economia, pois o serviço é 
feito com precisão e não 
tendo a necessidade de se 
ficar indo e voltando para 
fazer a leitura e entrega”, 

destacou nota da Prefeitura. 
A administração munici-

pal ressaltou que, no primei-
ro mês, pelo método ainda 
estar em fase de adaptação, 
pode haver atrasos nas 
emissões das contas. Caso o 
morador não receba o docu-
mento na residência, ou em 
caso de perda, a segunda via 
pode ser retirada no Saep, 
que fica à rua Luiz Domini-
ciano, nº 25, no Centro. 

Abastecimento – A cidade 
enfrenta problemas com o 
fornecimento e a qualidade 
da água, principal queixa 
dos moradores. Potim abriu 
uma licitação de concessão 
de água e esgoto, com um 
contrato no valor de R$250 
milhões e duração de 35 
anos, mas em setembro, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado suspendeu o certame 
a pedido de uma das empre-
sas concorrentes. 

Após mais de dois meses, 
a Prefeitura informou que 
deve publicar uma nova 
licitação na próxima semana 
para a escolha da empresa 
que ficará responsável pelo 
tratamento e abastecimento 
da água e esgoto da cidade. 

Tribunal de Contas faz fiscalização 
surpresa em hospitais na região

Da Redação
Região

O TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo) 
realizou, nesta terça-feira, a 
fiscalização ordenada em mais 
de duzentos municípios para 
checar as condições da saúde 
no território paulista. Os traba-
lhos ‘in loco’ foram realizados 
por cerca de trezentos agentes 
de fiscalização.

A ação aconteceu nos Hos-
pitais Municipais, nas UBS’s 

(Unidades Básicas de Saú-
de), nas UPA’s (Unidades de 
Pronto Atendimento) e nos 
Prontos-Socorros no território 
paulista. Os dados, colhidos 
em 299 entidades fiscalizadas, 
270 municipais e 29 estaduais, 
serão confrontados com as 
informações levantadas na 
última fiscalização, realizada 
no dia 25 de junho deste ano, 
que ocorreu em uma amostra 
de 229 cidades.

Realizadas desde 2016, as 
‘fiscalizações ordenadas’ são 
feitas de forma surpresa, nas 

quais os agentes de fiscaliza-
ção saem a campo para ava-
liar não só a legalidade, mas 
também a qualidade do gasto 
dos recursos em políticas e 
serviços públicos.

As ações consistem no des-
locamento de agentes para 
inspecionar ‘in loco’ diversas 
áreas da administração, como 
transporte, merenda e ma-
terial escolar; almoxarifado; 
tesouraria; creches; hospitais; 
unidades básicas de saúde; 
obras públicas; resíduos sóli-
dos; segurança entre outras.
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Segunda fase da Campanha de Vacinação 
contra sarampo tem última semana na RMVale

Mapa do TCE  
monitora 
descarte de
lixo na região

Soliva assume gestão de rodoviária em Guará
Após saída de empresa, Prefeitura passa a gerir terminal; promessas de melhor infraestrutura e segurança

Letícia Noda
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá assumiu no último 
sábado a gestão da rodoviá-
ria da cidade. Em agosto foi 
aberta uma licitação para a 
escolha de uma nova empre-
sa que gerenciaria o local a 
partir de novembro, quando 
venceria o contrato com a 
Codema, empresa respon-
sável por gerir o Terminal 
Rodoviário até então.

O novo contrato teria 
duração de dez anos, mas 
somente uma empresa apre-
sentou toda a documentação. 
Na última quinta-feira, a 
instituição desistiu de dar 
continuidade ao processo 
licitatório, fazendo com que 
a secretaria de Mobilidade 
Urbana assumisse toda a 
parte administrativa e ope-
racional do terminal.

“Já estamos na semana 

de transição dos serviços. 
A antiga empresa deixou 
a gerente responsável à 
disposição para que essa 
semana nós possamos tomar 
conhecimento de tudo da 
rodoviária. Estamos fazen-
do inventário, toda a parte 
burocrática, bem como a 
questão dos aluguéis junto 
à estação”, afirmou o secre-
tário de Mobilidade Urbana 
e Segurança Pública, Marco 
Antônio ‘Major’ Oliveira.

Segundo o secretário fo-
ram feitos reparos emer-
genciais no prédio na parte 
elétrica e na iluminação, 
e com o passar do tempo, 
serão verificadas outras 
necessidades. 

Eliana Villela, usuária do 
terminal rodoviário, afir-
mou que o prédio precisa 
de reformas e adaptações 
para oferecer um melhor 
atendimento à população. 
“Aqueles murinhos, imagina 

se um idoso senta e cai (...)”, 
destacou a moradora de 
Guaratinguetá, que lembrou 
a necessidade de maior se-
gurança no local. “Quando 
eu ia fazer fisioterapia, pre-
feria voltar a pé do que ficar 
lá esperando ônibus. Uma 
(dificuldade) porque tem 
aquela turma que fica dor-
mindo ali, e aí você fica meio 
com medo. Outra, porque o 
ônibus também não tem ho-
rário certo e dependendo da 
linha, você fica um tempão 
de pé esperando”.

Sobre a segurança, o secre-
tário afirmou que houve a 
contratação de uma empresa 
particular, que já começou 
a atuar no último sábado. 
O trabalho é 24 horas. Há 
também a intenção de inte-
grar as câmeras do circuito 
interno da rodoviária ao 
COI (Centro de Operações 
Integradas) para ampliar o 
monitoramento.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Marcelo Augusto dos Santos 
Região

O meio ambiente voltou a 
ser pauta nos últimos meses. 
Em São Paulo, o Tribunal de 
Contas do Estado lança nesta 
quinta-feira uma plataforma 
virtual para o mapeamento 
da situação do tratamento 
dos resíduos sólidos de todas 
cidades do interior. 

O “Mapa dos Resíduos”, 
como é denominado, foi de-
senvolvido pelo Departa-
mento de Tecnologia do TCE, 
que, desde de setembro, vem 
recolhendo dados junto às 
prefeituras com base em 
um questionário criado pela 
Secretaria-Diretoria Geral do 
judiciário.

Entre os dados verificados 
estão os locais de descarte de 
resíduos utilizados por cada 
município, como o tipo dessa 
unidade de destinação (aterro 
sanitário, bota-fora, área espe-
cífica para resíduos de saúde, 
aterro industrial ou lixão a céu 
aberto). A ferramenta também 
será acessível por meio de 
tablets e smartphones.

Segundo TCE, o mapa terá 
todas as informações sobre o 
cumprimento da legislação, 
infraestrutura, armazenagem 
dos resíduos, triagem, descar-
te e políticas públicas para a 
área de Educação Ambiental.

O presidente do TCE, conse-
lheiro Antônio Roque Citadini, 
destacou que a iniciativa é 
fruto de uma preocupação 
constante do corte de contas 
que abrangem não só a for-
malização de contratos para 
a prestação de serviços na 
área da limpeza pública, como 
também a situação enfrentada 
pela fiscalização realizada 
neste setor.

Processo – Recentemente 
três moradores de Guaratin-
guetá fizeram uma represen-
tação ao Ministério Público 
contra o descarte de resíduos 
em uma área próxima ao Re-
sidencial Flamboyant. 

O principal apontamento 
feito pelo grupo é o despejo 
de materiais retirados de valas 
e que estariam contaminados 
por esgoto. O MP determinou 
a proibição do descarte de 
qualquer tipo de resíduo na 
área, e fixou uma multa caso 
a determinação seja descum-
prida. A Prefeitura nega ter 
sido notificada.

Silveiras entrega posto do ESF do Bom Jesus
Reforma tem investimento de R$ 200 mil para entregar unidade enfrentava vazamentos e mofo

A rodoviária de Guaratinguetá, que após problemas com gestora, passa à administração do Governo Soliva

Ferramenta auxilia 
cidades em ação 
por melhor uso
do meio ambiente

Da Redação
Silveiras

Com um investimento mu-
nicipal de R$ 200 mil, a Pre-
feitura de Silveiras entregou 
na última semana a reforma 
do prédio da ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) do 
bairro Bom Jesus. Além de 
goteiras, a unidade sofria 
há quase uma década com 
diversos outros problemas 
infraestruturais.

Realizada na manhã do 
último dia 22, a cerimônia 
de reinauguração da ESF 
contou com a presença do 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) e outras autoridades 
municipais.

Batizada de “Wilton Quirino 
da Silva”, a unidade possui 
uma média mensal de du-
zentos atendimentos. Além 
de um médico generalista, o 
aparelho público conta com 
equipes de agentes comuni-
tários de saúde, enfermagem 
e de técnicos de saúde bucal.

Segundo a atual gestão mu-
nicipal, as principais obras de 
melhorias na ESF consistiram 
nas reformas do telhado e 
das salas de odontologia e 
atendimento médico. Além 
de uma nova pintura, o pré-
dio recebeu a construção de 
um muro em sua parte dos 
fundos, buscando garantir 
mais segurança. A reforma 
teve cinco meses de duração. 
“Este serviço de recuperação 
e modernização atende um 
antigo pedido das famílias do 
Bom Jesus, que até então não 
contavam com um local tão 
estruturado para serem aten-
didas. Desde que assumimos 
o Município, estamos fazendo 
o possível para avançarmos 
principalmente nas áreas de 
infraestrutura e saúde. Con-
tinuaremos trabalhando para 
que outros pontos recebam 
melhorias semelhantes em 
2020”. 

A secretária de Saúde, Mar-
lene Borges, comemorou o 
resultado da reforma e apon-
tou as principais dificuldades 

O prefeito Guilherme Carvalho durante evento de entrega de unidade de saúde para famílias do Bom Jesus

que a equipe médica e seus 
pacientes eram obrigados a 
enfrentarem no local. “Devi-
do aos constantes vazamen-
tos, infiltrações e goteiras, 

os revestimentos das salas 
estavam com muito mofo. 
Agora, ofereceremos melho-
res condições de trabalho aos 
servidores e de acolhimento 

aos moradores. Certamente, 
esta reforma será um dos 
marcos da gestão do prefeito 
Guilherme no bairro Bom 
Jesus”.

Fotos: Divulgação PMS

Ação conta com vacina disponível em todos os postos de saúde da região, de segunda à sexta-feira

Aplicação durante campanha de imunização contra sarampo; segunda fase chega aos últimos dias

Fotos: Divulgação PMC

Marcelo Augusto dos Santos 
Região

As cidades da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
entraram na última semana da 
segunda fase da campanha de 
vacinação contra o sarampo. 
Na região, já foram registrados 
quase 180 casos. 

Nesta nova etapa, o público 

alvo são jovens e adultos de 20 
a 29 anos que ainda não toma-
ram a vacina. Para as pessoas 
que já receberam alguma dose 
em anos anteriores, a recomen-
dação é para o retorno, com 
a ampliação de imunização 
contra a doença.

A campanha segue até o 
próximo domingo (30), quando 
será realizado o “Dia D”, em que 

os postos de saúde estarão 
abertos para facilitar o acesso 
dos que ainda não se vacina-
ram ou estão com a carteira 
de vacinação desatualizada.

O público-foco deve com-
parecer aos postos de saúde 
com a carteirinha de vacinação 
para a verificação da necessi-
dade de aplicação da dose. O 
grupo poderá receber a dose 

da tríplice ou da dupla viral 
(sarampo e rubéola), conforme 
a indicação do profissional de 
saúde.

A vacina é contraindicada 
para pessoas imunodeprimidas 
(que não apresentam reações 
imunitárias normais, ou seja, 
a uma pessoa com sistema 
imunológico enfraquecido) e 
gestantes.

Conforme diretriz do Mi-
nistério da Saúde, pessoas 
nascidas antes de 1960, que já 
tiveram a doença na infância e 
possuem imunidade (proteção) 
por toda a vida, não necessitam 
ser vacinadas. 

As pessoas que tiverem dú-
vidas quanto à imunização 
adequada devem procurar um 
posto, com a carteira vacinal 

em mãos, para que um pro-
fissional de saúde verifique a 
necessidade de aplicação, que 
ocorrerá de forma “seletiva”, 
ou seja, apenas em quem tiver 
pendências.

Segundo a secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo, 
a primeira fase foi realizada 
entre os dias 7 e 25 de outubro, 
quando foram vacinadas cerca 
de quatrocentas mil crianças, 
de seis meses até menores de 
cinco anos de idade (4 anos, 11 
meses e 29 dias).

Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte foram registrados 224 
casos em 21 cidades. Em todo 
estado foram 9.384 casos con-
firmados, com 55% do total de 
casos na capital.
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Videomonitoramento conta com 25 câmeras e quatro portais; Segurança projeta abertura de concurso

Lorena abre licitação de R$ 3,3 milhões
para implantar sistema de câmeras do COI

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
apostou no videomonito-
ramento para aumentar a 
segurança na cidade e abriu 
um processo licitatório para 
implantar uma unidade do 
COI (Central de Operações 
Integradas). Com o investi-
mento de aproximadamente 
R$3 milhões, serão instaladas 
mais 25 câmeras móveis e 
quatro portais nos principais 
acessos ao município. 

O projeto, estimado em 
R$3.362.729,60, conta com 
toda a estrutura para ope-
racionalizar o sistema ele-
trônico na cidade, como a 
construção de uma sala de 
cerca de 60 m² na sede da se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, que contará com paredes 
de vídeo de alta tecnologia, 
a instalação de 25 câme-
ras em pontos estratégicos, 
quatro portais nas entradas 
da cidade, capacitação dos 
guardas civis municipais e 
suporte. O contrato de pres-
tação e locação dos serviços 
terá a vigência de cinco anos, 
com pagamentos mensais de 
aproximadamente R$ 50 mil.

Após reuniões realizadas 
entre a secretaria de Segu-
rança Pública e a Polícia 
Militar, foram definidos os 
pontos que receberão os 
equipamentos, entre eles os 

bairros Cecap Alta e Baixa, 
Novo Horizonte, Vila Passos, 
Bairro da Cruz, Vila Nunes, 
pontos de grande circulação 
de veículos como a aveni-
da Dr. Peixoto de Castro, a 
avenida São José próximo 
ao Ciejap Milton Ballerini e 
a passagem de nível na rua 
Dr. Rodrigues de Azevedo, a 
Principal.

Segundo o secretário de 
Segurança Pública, major 
Carlos Lescura, foram feitas 
visitas nas cidades de Guara-
tinguetá, Taubaté, São José 
dos Campos, Itatiba e Indaia-
tuba para pegar as ideias de 
projetos semelhantes e adap-
tá-las à realidade de Lorena. 
“O videomonitoramento é 
um sonho de todo o gestor 
público na área de seguran-
ça. É uma tendência e não 
se fala hoje em segurança 
se não pensar nesse serviço 
eletrônico”, destacou.

Lescura salientou que, ini-
cialmente, serão instaladas 
25 câmeras, mas que há a 
previsão de ampliar este 
número de acordo com as 
necessidades de cobertura do 
município. Após a instalação, 
Lorena contará com quarenta 
equipamentos espalhados 
pela cidade. São as 11 insta-
ladas recentemente na praça 
Dr. Arnolfo de Azevedo, a Pra-
ça Principal, e no calçadão 
Arthur Ballerini somadas as 
novas deste projeto e quatro 
que devem ser instaladas no 

sistema antigo da secretaria, 
que conta com quatro canais 
abertos.

Enquanto as móveis terão o 
foco de assegurar os bairros 
e principais pontos da cida-
de, os portais filtrarão todos 
os veículos que entram e 
saem de Lorena. “Ele faz uma 
consulta de todas as placas 
que passam por lá, e se esse 
carro tiver alguma restrição, 
automaticamente as forças 
de segurança são avisadas. 
Assim como Guará, muitas 
cidades também têm. Então 
uniremos as forças para 
poder compartilhar as nos-
sas informações e trabalhar 
de forma conjunta”, frisou 
Lescura.

Para o chefe da pasta, o COI 
poderá ser utilizado através 
de estágios e por vários se-
tores da Prefeitura, como a 
Defesa Civil, principalmen-
te nos períodos de chuvas. 
“Além da agilidade das ações, 
isso também acarreta em 
uma economia para o mu-
nicípio, desde a depreciação 
da viatura aos gastos com 
combustível”, explicou.

Uma das preocupações é o 
efetivo da segurança muni-
cipal para continuar com os 
trabalhos de patrulhamento 
atrelado ao monitoramento 
da central. Para isso, o se-
cretário segue com as trata-
tivas junto ao prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
para aumentar o contingente 

O secretário de Segurança, Carlos Lescura (destaque), que espera por implantação do COI lorenense

Fotos: Reprodução PML

abrindo um concurso público. 
“Hoje são 21 guardas. Preci-
samos aumentar um pouco 
mais, mas obviamente eles 
precisam fazer todos os cur-
sos de capacitação. Penso em 
no mínimo de 15 a 20 vagas 
para dobrar nosso efetivo. 
Acredito que no início do ano 
já tenhamos um concurso 
público”.

O pregão presencial será re-
alizado no dia 5 de dezembro, 
às 9h30, no paço municipal. A 
expectativa é que o contrato 
seja assinado até o final do 
ano, e o prazo para conclusão 

das obras e implementação 
será de quatro meses, ou 
seja, até abril o sistema seja 
entregue.

Compartilhamento – Após 
a aprovação do projeto de au-
toria do vereador Careca da 
Locadora (PV) sobre o com-
partilhamento de câmeras 
privadas com o Município, o 
Major Lescura explicou que 
o termo de compromisso está 
sendo elaborado pela Prefei-
tura e um mapeamento da 
cidade será feito pela Segu-
rança. “As imagens não serão 
geradas por nós. Os pontos 

que forem de interesse da 
gente faremos o termo para 
compartilharmos quando 
necessário, porque é impossí-
vel ter uma central cuidando 
de quinhentas câmeras, por 
exemplo”.

Os comerciantes ou mo-
radores interessados em 
compartilhar as imagens 
captadas para passar por 
análise de viabilidade e com-
patibilidade devem entrar em 
contato com a secretaria de 
Segurança Pública, localizada 
à rua Coronel José Vicente, 
nº 1.040, na Vila Hepacaré.

Cachoeira abre inscrições para concurso com 42 vagas
Inscrições variam de R$ 65 a R$ 85 e salários chegam a R$ 3.971,79; 24 vagas são para cadastro reserva na Prefeitura

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista abriu na última 
sexta-feira um novo concurso 
público para o preenchi-
mento de 13 cargos, com 

18 vagas e 24 reservas. O 
concurso será realizado pela 
empresa Agirh (Assessoria e 
Gestão Integrada em Recur-
sos Humanos S/C Ltda. ME).

As oportunidades são para 
agente de trânsito, agente 
fiscal de posturas, contador, 
coordenador de Defesa Civil, 

coordenador pedagógico, 
engenheiro civil, escriturá-
rio, procurador, técnico de 
edificações, técnico de con-
tabilidade, ouvidor, vigia e 
zelador de cemitério.

Os valores das inscrições 
variam de R$ 65 a R$ 85 e 
devem ser feitas até o dia 23 

de dezembro pelo site agirh.
org. Os salários variam de 
R$ 998,80 a R$ 3.971,79. 
O pagamento da taxa de 
inscrição deve ser efetuado 
em qualquer agência ou cor-
respondente bancário até o 
dia 27 de dezembro.

A Prefeitura disponibilizou 

equipamentos de informá-
tica para a realização de 
inscrição aos interessados 
que não tenham acesso à 
internet, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 11h, e das 
14h às 17h, na Prefeitura, à 
avenida Coronel Domiciano, 
nº 92, no Centro.

O período previsto para as 
provas objetivas será entre 
os dias 12 e 26 de janeiro 
de 2020. No dia 8 de janeiro 
serão publicadas as datas, 
horários e locais de todas 
as provas escritas nos sites 
cachoeirapaulista.sp.gov.br 
e agirh.org.

Pré-vestibulinho gratuito 
tem inscrições em Lorena

Da Redação
Lorena

O Macvestinho de Lorena 
está com inscrições abertas 
para a turma de 2020. O 
projeto é um curso pré-ves-
tibulinho gratuito, focado em 
ajudar jovens que tenham o 
sonho de cursar uma escola 
técnica.

Para isso, é preciso que 
os interessados estejam 
matriculados no nono ano 
da rede pública, em situação 
de vulnerabilidade social. O 
projeto conta com o trabalho 
de mais de cem voluntários.

As inscrições devem ser 
feitas online, no site associa-
caomc.com.br/vestmacves-
tinho, até o próximo dia 2.

As aulas serão ministradas 
por universitários de Lorena 
e realizadas de segunda à 
sexta-feira, no período da 
tarde, das 14h às 16h, no 
Unisal, que fica à rua Dom 
Bosco, nº 284, no Centro.

Além das aulas tradicio-
nais, o cursinho também 
oferece acompanhamento 
psicológico, oficinas de disci-
plinas, simulados e projetos, 
sempre prezando pelo bom 
relacionamento entre os 
alunos e os voluntários.

Lorena tem “Arrastão Solidário” neste sábado
Da Redação
Lorena

O final de semana será de 
solidariedade em Lorena. 
Os jovens do capítulo Ca-
valeiros da Cruz de Lorena 
da Ordem do Templo, e do 
Interact Club de Lorena re-
alizarão o segundo Arrastão 
Solidário para arrecadar ali-
mentos em prol a entidades 
sociais e famílias carentes.

A ação, que conta com 35 
jovens, de 12 a 21 anos, e 
o apoio do Rotary Club de 
Lorena, da loja Maçônica 
Irmão Firmino Escada e 
da empresa Valecap Pneus 
passará pelos bairros Nova 
Lorena, Vila Nunes, Jardim 
Margarida e Centro, das 
8h às 14h, neste sábado, 
arrecadando alimentos não 
perecíveis.

O projeto tem como ob-
jetivo ajudar instituições 
de caridade do município e 
colocar os jovens em contato 
com a comunidade, prati-
cando os princípios funda-
mentais de união e caridade 
em auxílio ao próximo.

Esta edição aborda o tema 
“Doe com o coração: Faça a 
doação de 1 kg de alimento 
não perecível para construir 
a felicidade das pessoas 
carentes de nossa cidade”. 

Para o presidente do Con-
selho Consultivo do Capítulo 
Cavaleiros da Cruz de Lore-
na da Ordem do Templo e 
membro ativo da respectiva 
loja Maçônica, Paulo Cam-
pos, o Arrastão Solidário, 

além de fortalecer o trabalho 
em equipe, proporciona aos 
jovens a oportunidade de 
prestarem uma assistência 
concreta e eficaz para aqueles 
que realmente precisam. “É 
muito importante para o Capí-
tulo e o Interact Club porque 
estará ajudando a sociedade 
e visibilizando as instituições 
participantes. No tempo que 
vivemos acho muito satisfató-
rio ver o trabalho dos jovens 
do Capítulo e do Interacy 
Club, pela juventude e para 
nossa sociedade”, frisou.

Após o dia de arrecadação, 
as equipes farão a pesagem e 
separação dos mantimentos 
para que seja definida a en-

tidade ou mais de uma a ser 
beneficiada. 

A primeira edição, realizada 
somente pelos Cavaleiros da 
Cruz de Lorena da Ordem 
do Templo, com apoio da 
Loja Maçônica Irmão Fir-

mino Escada, arrecadou em 
março duzentos quilos de 
alimentos não perecíveis. A 
arrecadação foi revertida à 
Vila Vicentina da Sagrada 
Família, localizada no Bairro 
da Cruz.

Equipe de voluntários da campanha de doação "Arrastão Solidário", marcada para o próximo sábado

Foto: Colaboração

Prefeitura de Guará inaugura 
mais uma UBS nesta quarta-feira

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratingue-
tá inaugura nesta quarta-feira 
a reforma da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do Parque 
São Francisco, às 10h30, uma 
das UBS’s que atendem o 
maior volume de pessoas no 
município.

O posto passou por reforma 

geral, com pintura, instalações 
elétricas e manutenção. A obra 
foi custeada pela empresa 
Construtora Menin.

Esta é a sexta unidade de 
saúde que passa por reforma 
na atual gestão. Além desta, 
foram reformadas as unidades 
do Jardim do Vale, São Dimas 
e Engenheiro Neiva. A UBS do 
Tamandaré também passa 
por reforma e a unidade do 
Oswaldo Cruz receberá obras.
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Ex-presidiário é apontado como 
assassino de turista em Caraguá
Polícia Civil obtém imagens de vítima entrando na casa do acusado; 
corporação pede ajuda da população para localizar criminoso

Da Redação
Caraguatatuba

A Polícia Civil de Caragua-
tatuba divulgou no último do-
mingo a identidade do homem 
acusado de assassinar uma 
turista de 32 anos, no último 
dia 16. Imagens de câmeras 
de videomonitoramento fla-
graram a vítima entrando na 
casa do morador do bairro 
Poiares, que poucas horas 
depois utilizou um carrinho de 
supermercado para transpor-
tar o cadáver até às margens 
de um córrego.

Durante entrevista à mídia 
regional, o delegado de Defesa 
da Mulher de Caraguatatuba, 
Jairo Pontes, explicou que 
informações de testemunhas 
revelaram que Cristina Coelho, 
uma moradora de São Paulo 
32 anos, conheceu o ex-pre-
sidiário Felipe Tiago Fet Lino, 
31 anos, em um aplicativo de 
encontros, no último dia 16.  O 
acusado estava em liberdade 
há apenas dois meses, após 
cumprir sete anos de prisão 
por tráfico de drogas.

Após encontrar Lino em um 
bar, na noite do mesmo dia, 
na região central da cidade, a 
vítima aceitou ir à casa dele, 
no bairro Poiares. Câmeras de 
segurança de outro imóvel da 
via flagraram o casal entrando 
na residência, por volta das 3h.

Já quase às 20h, o mesmo 
equipamento registrou Lino 
saindo da casa, empurrando 
um carrinho de supermercado 
transportando um saco plás-
tico suspeito, que, de acordo 

com o delegado, escondia o 
corpo de Cristina. O cadáver 
da vítima só foi encontrado 
no último dia 17, por um mo-
rador do Poiares, próximo a 
um córrego.

De acordo com a perícia, o 
corpo, que apresentava sinais 
de estrangulamento e tinha 
uma corda no pescoço, estava 
embalado em um cobertor 
dentro de um saco plástico. O 
local da desova fica a menos 
de cem metros da casa do 

ex-presidiário.
Após ter acesso aos de-

poimentos de testemunhas 
e imagens das câmeras, a 
Polícia Civil esteve na casa de 
Lino, no último dia 21, mas 
ele não estava no local. Em 
vistoria no quarto do suspei-
to, os policiais encontraram 
manchas de sangue em um 
colchão e uma bermuda, 
possivelmente de Cristina. 
Solicitado pela Delegacia de 
Defesa da Mulher, o pedido 

de prisão preventiva de Lino 
foi decretado pela Justiça no 
último dia 22.

A Polícia Civil autorizou a 
divulgação da foto do acusa-
do, na tentativa de contar com 
a colaboração da população 
para localizá-lo. Caso tenham 
alguma pista sobre o para-
deiro de Lino, os moradores 
da região devem entrar em 
contato com a corporação ou 
com a Polícia Militar através 
do 190 ou 180.

Felipe Tiago Fet Lino, procurado pelo assassinato de Cristina Coelho, em Ubatuba; câmeras auxiliam

Fotos: Divulgação PC

Jovem é baleado no pescoço 
e tem o carro incendiado

Da Redação
Cruzeiro

A Polícia Civil de Cruzei-
ro abriu um inquérito para 
investigar uma tentativa de 
homicídio contra um jovem 
de 25 anos, ocorrida no úl-
timo sábado (23), no bairro 
Vila Brasil. Além de alvejada 
com um disparo de arma de 
fogo, a vítima teve seu carro 
incendiado pelos criminosos. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o motorista trafe-
gava por uma via do bairro 
quando por volta das 19h foi 
surpreendido por dois homens 
em uma motocicleta. 

Além de atirar contra o 
pescoço da vítima, um dos cri-

minosos lançou uma bomba 
incendiária caseira, conhecida 
como “Coquetel Molotov”, no 
interior do automóvel. 

Mesmo ferido, o condutor 
conseguiu abandonar o veí-
culo e correr pela via. Mora-
dores acionaram o Corpo de 
Bombeiros, que encaminhou 
o homem à Santa Casa e apa-
gou o fogo do carro, que aca-
bou destruído pelas chamas. 
O rapaz segue internado no 
hospital, sem risco de morte. 

Além da vítima, a Policia 
Civil deverá colher depoimen-
tos de outros moradores do 
bairro sobre o caso durante 
esta semana. Até o fechamen-
to desta edição, os autores 
do crime não haviam sido 
identificados. 

Criança e turista morrem 
afogados em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

O último final de semana foi 
de tristeza para duas famílias 
em Ubatuba. Enquanto um 
menino de 2 anos morreu afo-
gado em uma piscina no último 
sábado (23), no dia seguinte, 
foi a vez de um homem de 42 
anos perder a vida, na Praia do 
Ubatumirim. 

Segundo a Polícia Civil de 
Ubatuba, a criança brincava 
com a prima de 9 anos em 
uma piscina de plástico na área 
recreativa de uma pousada no 
bairro Maranduba, quando a 
menina foi para outro ponto do 
imóvel. Sozinho, o menino saiu 
da piscina infantil e caiu na de 
adultos. Cerca de 15 minutos 
depois, o corpo da criança foi 
encontrado por um hóspede.

Zeladora da pousada, a mãe 
da vítima estava cuidando de 
outra área do estabelecimento 
na hora do acidente.

A Polícia abriu um inquérito 
para apurar as circunstancias 
do afogamento e responsabi-
lidade da mãe sobre o caso. 

Outro caso aconteceu na 
tarde do último domingo 
(24), quando um morador de 
Campinas nadava na Praia do 
Ubatumirim com a esposa e 
o cunhado, quando se afogou 
após o mar ficar agitado.

Acionadas, duas equipes de 
salva-vidas conseguiram tirar 
a vítima da água e realizar os 
primeiros socorros na areia, 
mas ela não resistiu. 

A principal suspeita é que 
o homem de 42 anos sofreu 
uma congestão (problema de 
digestão) antes de se afogar.

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
JÚLIO CÉSAR CARVALHO NOGUEIRA, nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, com 29 anos de idade, natural de Fortaleza CE, nascido no dia
11 de julho de 1990, residente e domiciliado na Rua Ignácio Henrique Romeiro nº 54,
aptº. 31, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, Brasil, filho de SABINO NOGUEIRA
NETO e de THERESA NEUMANN MOREIRA DE CARVALHO.
JAMILLY BENÍCIO FREIRE, nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública,
estado civil divorciada, com 30 anos de idade, natural de Manaus AM, nascida no dia
27 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na Rua Jacarandá nº 90, Cajazeiras,
Fortaleza CE, Brasil, filha de JAMES FREIRE DE LIMA e de MARIA LUCY BENÍCIO
FREIRE. Apresentaram os documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDERSON NOGUEIRA DE PAULA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em mecânica, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de março de 1991, residente e domiciliado Avenida
Padre José Maria Guimarães Alves, nº 150, bloco 4, apto 307, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filho de IRINEU NOGUEIRA DA SILVA e TERESINHA MARIA
DE PAULA DA SILVA.
TAMIRES REIS DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão analista
administrativo, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-
SP, no dia 28 de setembro de 1990, residente e domiciliada Rua das Madressilvas, nº
126, Vale das Acácias, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS
ALBERTO GALVÃO DE CARVALHO e ROSA MARIA REIS DE CARVALHO.
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, 18 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDREWS DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 18 de fevereiro de
1998, residente e domiciliado Avenida Padre José Maria Guimarães Alves nº 150, bloco
2, aptº. 304, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de EMERSON DOS
SANTOS GOMES e ROSANGELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GOMES.
MARIANE CRISTINE IZIDORO MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão
barman, estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 17 de janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Jacyrema de Castro
Giulianetti Almeida nº 109, Vila São Paulo, em Pindamonhangaba SP, filha de RICARDO
ALEXANDRE VITORINO MIRANDA e DINISIA MARIA IZIDORO MIRANDA.
Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE GRACIANO ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão instalador de
revestimentos, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em São Paulo-SP,
no dia 01 de dezembro de 1994, residente e domiciliado Rua São João Bosco nº 1199,
aptº. 22, bloco d, Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de WILSON FERREIRA
DE ANDRADE e EDNA GRACIANO DE ANDRADE.
HÁLANE CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
manicure, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia
28 de agosto de 1996, residente e domiciliada Rua São João Bosco nº 1199, aptº. 22,
bloco d, Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de SIRLEI ALAN DOS SANTOS e
ANA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS. 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, 18 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÁS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente de frios,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 29 de
fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Maria Aparecida Marcondes Pereira nº
194, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DE JESUS ALMEIDA e
MARIA IVANEIDE SANTOS ALMEIDA.
NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de novembro de 1996, residente e domiciliada Rua Doutor Fontes Junior nº 840,
Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de MOACIR DE SOUZA e VERA
REGINA RODRIGUES. 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, 19 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCUS VINICIUS GALVÃO DA SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de dezembro de 1995, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João
José de Azevedo nº 181, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCUS
VINICIUS GALVÃO DA SILVA e MÁRCIA CRISTINA GALVÃO DA SILVA.
ESTER SANTOS LEÃO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de dezembro
de 1999, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo nº 181,
Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de HERCULES ALVES LEÃO e ORCILIA
BORGES DOS SANTOS LEÃO. 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, 19 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDREI FERNANDES BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão autonomo,
estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de março de 2000, residente e domiciliado Rua Iracema Pereira Rezende nº 385,
bairro Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de EZEQUIEL BORGES e ZELIA
MARIA FERNANDES.
ANA CAROLINA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 12 de dezembro de 2002, residente e domiciliada Rua Iracema Pereira Rezende nº
385, bairro Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO AIRTON LIMA
LEANDRO DA CONCEIÇÃO e BERENILDA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO. Apresentaram
os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CAMILO SILVA SARDIM, de nacionalidade brasileira, profissão operador de máquinas,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Caçapava-SP, no dia 21 de
julho de 1989, residente e domiciliado Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, nº 330,
bloco 2, apto 43, Jardim Yassuda, Pindamonhangaba SP, filho de GILSON SARDIM
e ROSANA AUXILIADORA SILVA SARDIM.
FRANCINI MONTEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão promotora de
vendas, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia
13 de agosto de 1995, residente e domiciliada Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias,
nº 330, bloco 2, apto 43, Jardim Yassuda, Pindamonhangaba SP, filha de ISALTINO
DONIZETI DA SILVA e REGINA MARIA DA SILVA. Apresentaram os documentos I,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HENDRIC PETROCELLI BALDISSERA, de nacionalidade brasileira, profissão
empilhadeirista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Alegrete-RS,
no dia 17 de maio de 1994, residente e domiciliado Rua Jacareí nº 103, Cidade Nova,
em Pindamonhangaba SP, filho de FLÁVIO MARCOS BALDISSERA e MÁRCIA
SIMONE CORRÊA PETROCELLI.
LUANA LUCENA DANTAS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de
dezembro de 2000, residente e domiciliada Rua Igaratá nº 186, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de CÍCERO LUCENA DANTAS e MARIA JOSÉ DANTAS.
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 novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
JOSÉ BRUNO SILVA MACHADO, nacionalidade brasileira, natural de Moreira César,
Pindamonhangaba SP, estado civil divorciado, nascido a 04 de janeiro de 1985,
profissão pedreiro, residente Rua Vereador José Francisco Machado 116, Moreira
César, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS ALBERTO MACHADO e de
VERA LUCIA DA SILVA MACHADO.
NATÁLIA APARECIDA ALBINO, nacionalidade brasileira, natural de Guidoval MG,
estado civil solteira, nascida a 12 de dezembro de 1985, profissão diarista, residente
Rua Caçapava nº 283, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO
CÉLIO ALBINO e de MARIA DE LOURDES ROSA ALBINO. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
URIAS VITORIA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista carreteiro, estado civil
solteiro, de 48 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de fevereiro
de 1971, residente e domiciliado Rua Tininga nº 31, Maricá, em Pindamonhangaba SP,
filho de JOSÉ GERALDO VITORIA e DIRCE DE LURDES VITORIA.
DELURDES CLELIA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de outubro
de 1976, residente e domiciliada Rua Tininga nº 31, Maricá, em Pindamonhangaba SP,
filha de JOÃO FERREIRA DIAS e BONIFÁCIA SILVA DIAS. 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, 22 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIOGO ANGELO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
12 de julho de 1984, residente e domiciliado Rua Doutor Monteiro César, nº 205,
Centro, Pindamonhangaba SP, filho de VANDERLEI ANGELO DOS SANTOS e IRENE
DA SILVA SANTOS.
GABRIELA RANGEL CUNHA MANFREDINI, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 25
de julho de 1994, residente e domiciliada Avenida Paturi, nº 240, Parque Lago Azul,
Pindamonhangaba SP, filha de CELIO JOÃO MANFREDINI FILHO e DANIELA RANGEL
CUNHA MANFREDINI. 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, 22 de novembro de 2019.

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 
 PROGRAMA DE APOIO E ORIENTAÇÃO FAMILIAR

O Município de Lorena/SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Chamamento Público acima referido, cujo objeto é a celebração de Termo 
de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
o resultado final e a OSC classificada: Programa de Apoio e Orientação Familiar: Primeira 
e única colocada – Aldeias Infantis SOS Brasil, proposta no valor de R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais).

CONVOCAÇÃO DA OSC SELECIONADA – CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019 – 
PROGRAMA DE APOIO E ORIENTAÇÃO FAMILIAR

O Município de Lorena/SP convoca a OSC abaixo relacionada para comparecer ao Núcleo 
de Apoio ao Terceiro Setor, situado na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625 – Olaria, 
Lorena/SP, no prazo de 15 dias, contados da data desta publicação, para apresentarem 
a documentação relacionada no item 9.2 do Edital de Chamamento Público nº 03/2019, 
Programa de Apoio e Orientação Familiar: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ 
35.797.364/0031-44. Informações (12) 3185-3015, das 9h às 16h30min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2019 PROC. Nº 621/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para os servidores da Secretaria de Serviços Municipais, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: GIOVANNA MENDES CHICARINO ME CNPJ Nº: 32.602.152/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,59,60,91,92,95,96,103,104,106,117,118,121,122,153
,154,157,158,163,164
VALOR TOTAL: R$ 143.132,24 (cento e quarenta e três mil cento trinta e dois reais vinte e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA LORENA ME CNPJ Nº: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 18,20,33,34,35,36,41,42,44,46,67,68,73,74,83,84,86,99,100,111,112,124, 
125, 126, 129, 130,134,137, 138,147,148,151,152
VALOR TOTAL: R$ 133.160,73 (cento trinta e três mil cento e sessenta reais setenta e três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019
CONTRATADA: FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 06.109.220/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 17,19,21,43,45,65,85,105,123,133
VALOR TOTAL: R$ 146.888,53 (cento quarenta e seis mil oitocentos oitenta e oito reais cinquenta e 
três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 188/19 do PROC nº 663/19-SUP - GPRO: 10833/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender a 
instalação predial do Mercado Municipal (nº de instalação: 150875226) através dos contratos 
de uso de sistema de distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada (CCER)..
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº: 02.302.100/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 10.264,32 (dez mil duzentos sessenta e quatro reais trinta e dois 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 189/19 do PROC nº 663/19-SUP -
GPRO: 10833/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender a 
instalação predial do Mercado Municipal (nº de instalação: 150875226) através dos contratos 
de uso de sistema de distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada (CCER)..
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº: 02.302.100/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 103.872,48 (cento e três mil oitocentos setenta e dois reais quarenta
e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2019 – PROC. 524/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a Engenharia de drenagem de águas pluviais – Av. Thomaz 
Alves Figueiredo esquina com a Rua Tenente Frederico Ferreira, no Bairro Vila Hepacaré 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88 Valor total: R$ 77.370,47 (setenta e sete mil trezentos e 
setenta reais quarenta e sete centavos)
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 

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

queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 

norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
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
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-

tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 

violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, poltro-
na. Semi novos. Ma-
deira maciça. Falar 
com Marco. telefone: 
3126-6065 ou 99728-
7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova.  At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 93/2019 PROC. Nº 583/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na instalação e manutenção de ar condicionado da 
Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP - CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 21,22
VALOR TOTAL: R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos 
oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 99/2019 PROC. Nº 621/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para 
os servidores da Secretaria de Serviços Municipais,
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
C O N T R A T A D A :  V A L E  S E R V 
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME
CNPJ: 18.244.331/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,07,08,09,10,
23, 24, 25, 26, 27,28,29,30,31,32,47,48,49,50,51,52
,53,54,61,62,63,64,75,76, 101,102,113,114,131,132
,135,136,141,142,143,144,161,162
VALOR TOTAL: R$ 104.725,20 (cento e quatro mil 
setecentos vinte e cinco reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 664/19SUP; 
10833/19 GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
XXII da lei supracitada, cujo objeto é a contratação 
de serviços de fornecimento de energia elétrica, para 
atender a instalação predial do CSU (nº de instalação: 
15065461) através dos contratos de uso de sistema de
distribuição (CUSD) e de compra de energia 
regulada (CCER). CONTRATADA: EDP SÃO PAULO 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 02.302.100/0001-06

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 665/19SUP; 
10833/19 GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
XXII da lei supracitada, cujo objeto é a contratação
de serviços de fornecimento de energia elétrica, para 
atender a instalação predial da Escola Municipal 
Milton Ballerini (nº de instalação: 603062) através 
dos contratos de uso de sistema de distribuição 
(CUSD) e de compra de energia regulada (CCER). 
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA S.A. CNPJ: 02.302.100/0001-06

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 663/19; 
10833/19 GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
XXII da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de
serviços de fornecimento de energia elétrica, para 
atender a instalação predial do Mercado Municipal (nº 
de instalação: 150875226) através dos contratos de 
uso de sistema de distribuição (CUSD) e de compra 
de energia regulada (CCER). CONTRATADA: EDP 
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 
CNPJ: 02.302.100/0001-06

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 101/2019 – PROC. 631/2019
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 tubos de concreto armado e gelo baiano,
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE 
TUBOS E SANEAMENTO EIRELLI
CNPJ: 00.869.442/0001-79
Vencedora dos itens: 01,02,05,06,09,10,13,14
Valor total: R$ 286.548,00 (duzentos oitenta e seis 
mil quinhentos quarenta e oito reais)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP
CNPJ: 03.672.104/0001-30
Vencedora dos itens: 03,04,11,12
Valor total: R$ 315.500,00 (trezentos e quinze mil e 
quinhentos reais)
EMPRESA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 07,08
Valor total: R$ 116.800,00 (cento e dezesseis mil e 
oitocentos reais)

faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro do 
Pedregulho em Gua-
ratinguetá, um kitnet, 
próximo a aeronáuti-
ca, bom para morar 
ou alugar. Valor: R$ 
118.000,00. Telefone: 
12 99614-2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 

sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 190/19 
do PROC nº 665/19-SUP - GPRO: 10833/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica, para atender a instalação predial 
da Escola Milton Ballerini (nº de instalação: 603062) 
através dos contratos de uso de sistema de distribuição 
(CUSD) e de compra de energia regulada (CCER)..
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA S.A. CNPJ Nº: 02.302.100/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 5.598,72 (cinco mil quinhentos 
noventa e oito reais setenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 191/19 
do PROC nº 665/19-SUP -
GPRO: 10833/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica, para atender a instalação 
predial da Escola Milton Ballerini (nº de instalação: 
603062) através dos contratos de uso de sistema de 
distribuição (CUSD) e de compra de energia regulada
(CCER).
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA S.A. = CNPJ Nº: 02.302.100/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 34.932,86 (trinta e quatro mil 
novecentos trinta e dois reais oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 192 19 
DO PROC nº 664/19-SUP -
GPRO: 10833/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica, para atender a instalação predial 
do CSU (nº de instalação: 150265461) através dos 
contratos de uso de sistema de distribuição (CUSD) 
e de compra de energia regulada (CCER)..
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA S.A. CNPJ Nº: 02.302.100/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 20.528,64 (vinte mil quinhentos 
vinte e oito reais sessenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 193 19 
DO PROC nº 664/19-SUP - GPRO: 10833/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de serviços de fornecimento 
de energia elétrica, para atender a instalação predial 
do CSU (nº de instalação: 150265461) através dos 
contratos de uso de sistema de distribuição (CUSD) 
e de compra de energia regulada (CCER)..
CONTRATADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA S.A. CNPJ Nº: 02.302.100/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 193.655,81 (cento noventa e 
três mil seiscentos cinquenta e cinco reais oitenta e 
um centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 102/2019 – PROC. 632/2019
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 material de premiação para as 
competições das diversas modalidades esportivas, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: COMERCIAL GAGI EIRELLI ME
CNPJ: 23.313.528/0001-16
Vencedora dos itens: 01,02,03
Valor total: R$ 8.392,80 (três mil trezentos noventa e 
dois reais e oitenta centavos)
EMPRESA: RODRIGO DE M. MELO COMÉRCIO DE 
MATERIAIS ESPORTIVO EPP 
CNPJ: 22.770.164/0001-30
Vencedora dos itens: 04,05,06
Valor total: R$ 5.385,00 (cinco mil trezentos oitenta 
e cinco reais)
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“A Noite do Halley” é mais nova 
atração do Teatrim em dezembro
Espetáculo lançado no próximo dia 6 conta com novos atores mirins e adolescentes da região

Colaboradores da Guaratinguetá 
Saneamento participam de 
palestra sobre o Novembro Azul

Da Redação
Pindamonhangaba

O mês de novembro, inti-
tulado “Novembro Azul”, foi 
marcado em muitas cidades 
por uma série de ações vol-
tadas à saúde do homem. O 
Novembro Azul trata-se de um 
movimento internacional de 
conscientização, prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer 
de próstata que, segundo o 
Ministério da Saúde, é a se-
gunda causa de mortes entre 
os homens no Brasil.  

Em Guaratinguetá, a empre-
sa de saneamento da cidade, 
Guaratinguetá Saneamento, re-
alizou uma palestra para seus 
colaboradores relacionando a 
importância da alimentação na 
saúde dos homens.  

Na ocasião, esteve presente 
a nutricionista Camila Correa 
que, de maneira bastante dinâ-
mica, conversou com a equipe 
sobre a importância dos cuida-
dos com a saúde do homem, 
já que estudos demonstram 

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Pequenos atores que se preparam para estrear “A Noite do Halley”, no próximo dia 6, no Teatrim, em Lorena

Fotos: Divulgação Teatrim

Da Redação 
Lorena

O Teatrim estreia no pró-
ximo dia 6 a peça “A noite 
do Halley”, escrita e dirigida 
por Caio de Andrade. A obra, 
que se passa no ano de 1910, 
conta a história de quatro 
jovens que buscam entender 
os mistérios por trás da cau-
da do cometa que passaria 
naquele ano perto da Terra.

Apaixonados pela ciência 
e natureza, os fundadores do 
“Clube de Ciências da Casinha 
da Árvore” logo descobrem 
que o gás que estaria na 
cauda do cometa é apenas 
uma especulação, e coisas 
estranhas começam a acon-
tecer na Fazenda Amarela, 
zona rural de Engenho Novo, 
se transformando em um 
divertido romance policial. 

A “Noite de Halley” fica em 
cartaz até o próximo dia 8. 
Essa é a primeira peça da 
oficina de jovens atores do 

Teatrim, com idade entre 8 
e 16 anos.

O dramaturgo Caio de 
Andrade, responsável pela 
companhia Palco da História, 
explicou que o trabalho foi 
realizado em conjunto com 
os jovens, e após diversas 
conversas chegaram a esse 
tema. “Foi uns dos trabalhos 
mais surpreendentes que já 
fiz, pois foi a primeira vez que 
abri uma oficina para criança 
de oito anos. Todos foram 
respectivos e com vontade 
de apreender e atuar”.

Os ingressos serão ven-
didos a preços populares 
(R$30 inteira e R$ 15 meia) 
na bilheteria do teatro (sede 
do Teatrim), ao lado do Mer-
cado Municipal, à rua Paulino 
Chagas, nº44, no bairro da 
Olaria. O Teatrim colocou 
uma carga de ingressos com 
venda antecipada, de quarta 
à sexta-feira, das 15h às 17h, 
e nos dias das apresentações, 
até uma hora antes do espe-
táculo.

Peça sobre Di 
Cavalcanti é 
destaque em 
Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

A companhia de teatro Su-
cumdumbu, um grupo amador 
formado em Guaratingue-
tá, apresenta nas próximas 
quinta e sexta-feira, às 20h, 
o seu mais novo espetáculo, 
“Quando Di Andou por Aqui”. 

Com texto e direção de Ro-
sangela Canuto, a peça tem 
como cenário Guaratinguetá 
e falará sobre a experiência 
do pintor Di Cavalcanti em sua 
passagem pela cidade, e de sua 
criação, o famoso quadro “Cin-
co Moças de Guaratinguetá”. 
Di foi pintor modernista, dese-
nhista, ilustrador, muralista e 
caricaturista brasileiro.

A proposta da companhia 
de teatro é trabalhar textos 
locais e regionais, ressaltando 
a identidade cultural e contri-
buindo com o cenário teatral 
social da região. 

A apresentação da peça será 
no Centro Turístico Cultural 
Luiz Carvalho dos Santos, 
que fica à  praça Condessa 
de Frontin s/n, no Centro. A 
entrada é gratuita.

Nutricionista ressalta a importância de uma 
alimentação saudável para a prevenção de doenças

que 70% dos brasileiros só vão 
ao médico quando levados ou 
influenciados pela família. Além 
disso, a profissional também 
abordou a necessidade de uma 
alimentação saudável para a 
prevenção do câncer de prós-
tata e demais doenças.

“A iniciativa nos ajudou a 
desenvolver melhor o tema que, 
infelizmente, é um tabu para 
muitos homens”, contou Indiara 
Guasti, gerente operacional da 
Guaratinguetá Saneamento.    

A equipe da Guaratinguetá Saneamento, que participa de ações do Novembro Azul no município


