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Parceria entre Prefeitura e EDP modernizam 
sistema de iluminação da Santa Casa de Cruzeiro

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou no último dia 14 
uma parceria com a EDP 
para modernização do siste-
ma de iluminação da Santa 
Casa pelo PEE (Programa 
de Eficiência Energética), 
que é regulado pela Aneel 
(Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica). O convênio 
prevê a troca por lâmpadas 
LEDs, mais econômicas e 
sustentáveis.

A EDP é responsável pela 
distribuição de energia elé-
trica no Vale do Paraíba 
nas cidades de Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Canas, 
Cruzeiro, Lorena, Guaratin-
guetá, Pindamonhangaba, 
Potim e Roseira.

Na Santa Casa de Cruzeiro 
serão 1.520 lâmpadas subs-
tituídas nas áreas internas e 
externas.

O prazo para a substi-
tuição dos equipamentos 
é de sessenta dias a partir 
da data de início da ação, 

prevista para março.
A Santa Casa é uma en-

tidade filantrópica, sem 
fins lucrativos, que realiza 
aproximadamente dez mil 
atendimentos por mês de 
pacientes da cidade e demais 
municípios da região.

Segundo a concessionária, 
com a implantação do pro-
jeto, serão economizados 
131 megawatts-hora (MWh 
por ano), o equivalente ao 
consumo médio anual de 
mais de 55 famílias. Tam-
bém haverá uma redução 
nos custos de manutenção, 
já que a lâmpada LED dura 
aproximadamente 25 mil 
horas, cerca de sete vezes 
mais que equipamentos 
incandescentes. 

O custo do projeto ficará 
em R$ 78,5 mil, corres-
pondentes ao somatório 
dos gastos com materiais, 
equipamentos, mão de obra, 
descarte de resíduos, treina-
mentos, capacitações, medi-
ções e verificações de resul-
tados, que serão totalmente 
arcados pela distribuidora.

Expectativa de economia com energia chega a R$ 46 mil por ano; 1.520 lâmpadas de LEDs devem ser instaladas

A Santa Casa de Cruzeiro, que segue em recuperação financeira, passa a contar com plano de economia de energia em parceria com a EDP

Foto: Jéssica Dias

Ubatuba registra cinco casos de 
dengue e liga alerta para epidemia
Número é quase a metade das ocorrências de 2018 na cidade litorânea, que tem 33 casos suspeitos

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para a preocupação das 
famílias de Ubatuba, a Vi-
gilância de Saúde anunciou 
na última segunda-feira a 
confirmação de cinco casos 
de dengue no município. O 
número representa 45% do 
total de registros do ano 
passado, que foi de 11 con-
taminados.

De acordo com a Vigilân-
cia da Saúde, enquanto qua-
tro dos casos são autóctones 
(contraídos na cidade), um 
é importado (contraído em 
outro município) do estado 
do Tocantins.

Os registros autóctones 
envolvem duas crianças, sen-
do uma menina de quatro 
anos, moradora do Taquaral, 
e um garoto de 13 anos que 
reside no Ipiranguinha.

Já as outras duas vítimas 
do mosquito transmissor da 
doença, o Aedes aegypti, são 
um morador de 31 anos do 
Itaguá e uma moradora de 
53 anos do Enseada.

O número de casos con-
firmados poderá subir até o 

fim do mês, já que a Prefei-
tura aguarda o resultado de 
outros 33 exames suspeitos.

Com o índice preocupan-

Trabalho de vistoria realizado pela equipe de Vigilância acompanhado por morador; Ubatuba amplia atenção para conter avanço do Aedes

Foto: Divulgação PMU

te, a diretora da Vigilância 
da Saúde, Patrícia Sanches, 
revelou a principal hipóte-
se para alta ocorrência de 

registros logo no início de 
2019. “Acreditamos que ao 
contrário dos anos ante-
riores os moradores foram 

infectados pelo ‘tipo 2’ do 
vírus da dengue. Nossa po-
pulação é totalmente susce-
tível a ele. Já enviamos as 

amostras ao Instituto Adolfo 
Lutz, e estamos aguardando 
a confirmação se realmente 
se trata deste novo tipo do 
vírus”. 

Patrícia explicou ainda 
que para conter o avanço 
da doença, a Prefeitura 
intensificou as ações de 
conscientização e de comba-
te a possíveis criadouros do 
mosquito. “Constantemente 
realizamos nebulizações, 
vistorias em imóveis e pan-
fletagens de materiais de 
conscientização. Na última 
semana, oferecemos um 
treinamento sobre o manejo 
clínico do fluxo da dengue 
aos médicos e enfermeiros 
de toda a rede de saúde. 
Contamos com a colabo-
ração da população para 
que possamos evitar uma 
epidemia”.

As ações da Vigilância da 
Saúde buscam evitar que a 
cidade enfrente um surto da 
doença como a de 2007, que 
resultou em uma morte e 
quase 1,5 mil infectados. Na 
ocasião, uma moradora de 
37 anos morreu, após con-
trair dengue hemorrágica.
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Guaratingutá aguarda 
aprovação do Estado 
para ter “Bom Prato”
Governo João Doria estuda alteração no modelo de
financiamento do programa; subsídio é de R$ 5,70 
para ação que pode ter maior atendimento em 2019

Jéssica Dias
Região

A Prefeitura de Guaratin-
guetá articula a implantação 
do “Bom Prato” na cidade, 
mas para obter uma unida-
de, a cidade terá que esperar 
a análise do Estado sobre 
uma nova proposta, que 
tenta implantar um sistema 
em que o programa passe 
a ser financiado pelo setor 
privado. 

O “Bom Prato” é um pro-
grama do Governo do Estado 
de São Paulo criado em de-
zembro de 2000 com obje-
tivo de oferecer refeições a 
custo acessível à população 
de baixa renda.

O programa atende dia-
riamente mais de 93 mil 
refeições e conta com 57 
unidades em funcionamento, 
sendo 22 na capital, 11 na 
Grande São Paulo, sete no li-
toral e 17 no interior. O café 
da manhã tem custo de R$ 
0,50 e o almoço R$ 1, além 
de serviços como internet 
gratuita em algumas unida-
des e cursos de qualificação.

O subsídio governamental 
é de R$ 5,70. Para crianças 
com até 6 anos a refeição é 
gratuita. Segundo o secretá-
rio Executivo de Desenvolvi-
mento Social, Paulo Mathias, 
Guaratinguetá deve esperar, 
já que o atual governo, 
iniciado em janeiro deste 
ano, estuda a alteração do 
modelo de financiamento 
para implantação de novos 
restaurantes.

“Dentro do modelo que é 

hoje nós não temos viabilida-
de para novos Bom Prato. O 
modelo atual que é R$ 5,70. 
R$ 1 o usuário paga, R$ 1 a 
Prefeitura paga e R$ 3,70 
o Estado custeia. Com esse 
modelo de financiamento 
não é viável nem no Vale do 
Paraíba e nem uma outra re-
gião”, explicou o secretário.

Na nova proposta, a em-
presa parceira do Estado 
faria uma publicidade e par-
ticiparia do financiamento 
no restaurante. “Eu acho que 
é importante esse conceito 
de parceria com o setor 
privado, é algo inovador”, 
comentou.

Quando questionado sobre 
a ampliação de restaurantes, 
Mathias disse que o Estado 
quer aumentar a rede do 
Bom Prato. “Mas hoje não 
tem como, porque quando 
você abre um restaurante já 
coloca o recurso de custeio 
para todos os próximos anos. 
É importante que a gente 
pense em modelos econô-
micos que sejam sustentá-
veis”, lembrou o secretário 
executivo, que ressaltou 
ainda que no plano do go-
vernador Doria, a previsão 
de ampliação é para mais 
setenta restaurantes. “Se-
riam mais 13 nos quatro 
anos que temos de governo, 
mas mesmo assim é pouco, 
dá para se criar muito mais, 
mas se tivermos o apoio do 
setor privado eu acho que 
a gente pode chegar a uma 
marca boa”.

Para o secretário de Assis-
tência Social de Guaratin-

guetá, Arílson do Santos, a 
cidade conta com grandes 
empresas como AGC e a Basf, 
o que facilitaria a viabilidade 
do Bom Prato. “A nossa re-
gião tem grandes empresas. 
Tenho certeza que gostariam 
e podem participar disso. 
Então a possibilidade e a 
viabilidade de se montar um 
Bom Prato com novo perfil 
irá atender não só Guará, 
mas toda a região”.

Mathias explicou que a 
partir do momento que tiver 
o modelo de financiamento 
montado, a empresa pode 
ganhar fazendo o inves-
timento detalhado, como 
quanto seria o investimento, 
de quanto é a responsabili-
dade da Prefeitura e quanto 
seria do Estado. “Quando 
tiver esse modelo nós pode-
mos expandir para diversas 
cidades ai vai depender das 
empresas do entorno da 
região que queiram fazer o 
projeto acontecer. Eu não 
consigo precisar quantas 
cidades seriam, mas com 
certeza seriam muitas por-
que o problema que temos 
hoje para fazer o Bom Prato 
são recursos”. 

A mudança no formato 
do financiamento não deve 
alterar os valores do café da 
manhã e almoço. “A questão 
é os outros R$ 4,70 que pre-
cisamos distribuir melhor”, 
explicou.

A expectativa de Guaratin-
guetá é aguardar a resposta 
do Estado para viabilizar e 
procurar as empresas que 
queiram participar.

Unidade em funcionamento do Bom Prato, que atende 93 mil pessoas em todo estado; Guará quer unidade

Almoço e café da manhã fazem parte do menu de programa estadual; governo analisa nova proposta

Foto: Caroline Mayer
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 

piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 

computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 99152-1310 ou 
3132-4909 ou 3122-
4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913

Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 

Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 

Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  a r /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo  Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
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LOTE 5 - GUARATINGUETÁ/SP - CASA
Bairro Jardim do Vale II. Rua Dona Alice Rangel de Mello, 05. 
Áreas totais: terr. 282,62m² e constr. estimada no local 159,75m². 
Matr. 27.291 do RI local. Obs.: Numeração predial e construção 
pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante 
os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. O 
pagamento de eventuais dívidas existentes de IPTU será de exclusiva 
responsabilidade do arrematante, sem direito a reembolso. Ocupada 
(AF). Lance Mínimo: R$  98.000,00. Pagamento: valor do arremate 
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Condições de venda nos sites: 
banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Efetuar o 
cadastramento prévio no site do Leiloeiro, conforme descrito no edital. 
Dados e valores, sujeitos à alterações até a data do leilão. Inf.: 11 
2464-6464 ou af@sodresantoro.com.br.

ENVIE SEU LANCE EM WWW.SODRESANTORO.COM.BR

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 140/2018 PROC. Nº 694/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição sob demanda de material de 
comunicação visual, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA:  LUZIA GORETE QUIRINO 
GUARATINGUETÁ - EPP CNPJ: 05.167.011/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e 
sessenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 10/2019 – PROC. 42/2019
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 equipamentos de sonorização e 
iluminação de emergência veicular, com serviço de 
configuração e instalação inclusos, para serem
utilizados por veículos adquiridos para patrulhamento 
ostensivo e preventivo pela Guarda Civil Municipal 
de Lorena, como sistema de comunicação, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ: 27.389.167/0001-42
Valor total de: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e 
quatrocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 08/2019 – Proc. nº. 31/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
do recurso interposto no PREGÃO PRESENCIAL n°. 
08/2019, cujo objeto é a Aquisição de bebedouros para
fixação em parede para uso nas Escolas e Creches 
Municipais. O pregoeiro e Equipe de Apoio comunicam 
que o recurso apresentado pela empresa AMÉRICA 
BRASIL E COMÉRCIO EIRELLI, contra as empresas 
MARYPAM COMERCIAL EIRELI-EPP
e ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA - EPP, 
foi conhecido, mas não acolhido, conforme Parecer 
Jurídico nº 161/2019. O Processo encontra-se à 
disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 
17h00min.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 PROC. Nº 30/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra para atender 
as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 28.270.266/0001-73
VENCEDORA DOS ITENS: 2, 6.
VALOR TOTAL: R$ 25.995,00 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROC. Nº 27/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial e de 
cadastro na assistência farmacêutica, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA EPP CNPJ: 29.196.670/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 120.
VALOR TOTAL: R$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais e cinquenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019.
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 95, 119.
VALOR TOTAL: R$ 10.620,00 (dez mil seiscentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 04.027.894/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 29, 41, 61, 73, 75, 97, 99, 135, 147, 149, 151, 153, 
155, 195, 217, 219, 233.
VALOR TOTAL: R$ 322.820,70 (trezentos vinte e dois mil oitocentos e vinte reais e
setenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2019

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 132/2018 PROC. Nº 699/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em manutenção de pavimentação com bloquetes 
e paralelepípedos em diversas vias urbanas da 
municipalidade, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS 
E SUPRIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 2.240.000,00 (dois milhões 
duzentos e quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 13/19 PROC. Nº 41/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
Veículo novo (zero Km), tipo Ambulância A – Simples 
Remoção, para transporte de pacientes, de forma a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, a realizar-se ás 9h30min do dia 18 de março 
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 14/19 PROC. Nº 92/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de
atomizadores nebulizadores costais motorizados de 
06 litros para atender as necessidades da Vigilância 
Epidemiológica no controle de vetores, a realizar-se
ás 9h30min do dia 19 de março de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Guaratinguetá e Região

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os trabalhadores das categorias de 
Cervejas e Cachaças e Bebidas em Geral, representados pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de 
Guaratinguetá e Região, sindicalizados ou não, para participarem 
da assembleia geral extraordinária que será instalada em sua 
sede local a Avenida Rui Barbosa, 122 – Guaratinguetá/SP, no 
dia e horário abaixo mencionado:1° convocação: Cervejas e 
Cachaças e Bebidas em Geral 01/03/2019 às 9h00. Para discutir 
e votar as seguintes pautas: reivindicação para renovação da 
convenção coletiva dos setores com data base em 01/03/2019. 
Determinação da forma de defesa das reivindicações, através 
de mediações, arbitragem e dissidio coletivo, continuação que 
se manterá permanente até final da campanha salarial de 2019, 
ficando autorizado o presidente do Sindicato a convocar através de 
boletins, cessões da assembleia, na sede e em locais de trabalho 
em suas mediações e locais a concentração de trabalhadores. 
Fixação de contribuição coletivo – assistencial, a ser descontada 
em folha de pagamento e revertida ao Sindicato com forma de 
solidariedade e retribuição ao grupo, associados ou não pela 
representação nas negociações coletivas e abrangências no 
instrumento normativo que dela resultar concessão de poderes 
ao Sindicato para manter negociações coletivas de trabalho, 
requer a instauração do juízo arbitral. Não sendo atingido o 
quórum necessário, a assembleia será instalada em 2°(segunda) 
convocação no mesmo dia e local 01(um) hora após, com qualquer 
número de trabalhadores presentes.
Guaratinguetá, 27 de fevereiro de 2019.

Adeildo Antonio dos Santos
Presidente
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Tabela do Paulista marca classicos regionais 
do Manthiqueira pela Segundona de 2019
Time de Guaratinguetá enfrenta os tradicionais São José e Paulista e estreia dia 13 em Jundiaí

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após ter feito história na 
Copa São Paulo deste ano, 
com a melhor participação 
de um clube de Guaratingue-
tá na competição, o Manthi-
queira volta suas atenções ao 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão. Popularmente 
conhecido como 'Bezinha', o 
torneio equivale ao quarto 
nível do futebol do Estado. 
A Laranja Mecânica retorna 
à edição depois de ter sido 
rebaixada da Série A-3 no 
ano passado e já projeta a 
tabela contra adversários da 
região e times tradicionais 
do Interior Paulista, como o 
Paulsita de Jundiaí.

Na última semana, a Fede-
ração Paulista de Futebol di-
vulgou os grupos e as tabelas 
da primeira fase do campeo-
nato. Ao lado do Manthiquei-
ra, adversários conhecidos de 
outras edições, como o São 
José, Joseense, Atlético Mogi 
e União Mogi. As novidades 
ficam por conta do Amparo e 
Paulista de Jundiaí. As duas 
equipes nunca enfrentaram 
o time de Guaratinguetá em 
outras oportunidades.

Neste ano o Manthiqueira 
está no grupo 5, e como 
essa chave tem sete times, a 
equipe de Guará vai folgar na 
primeira rodada e só estreia 
no dia 13 ou 14 de abril 
contra o Paulista, em Jun-

diaí. A FPF ainda não bateu 
o martelo sobre os dias das 
partidas, pois alguns jogos 
serão televisionados e a Fe-
deração está alinhando com 
as detentoras dos direitos 
de transmissão quais jogos 
serão transmitidos.

Na Copinha, o Manthiquei-
ra fez uma boa campanha e 
atraiu um grande público 
para os seus jogos. A inten-
ção da diretoria do clube é 
manter o mesmo nível de 
futebol apresentado para se 
aproximar do torcedor da re-
gião. Os cartolas encaminha-
ram um ofício à FPF solici-
tando que os ingressos para 
os jogos em Guaratinguetá 
tenham preços populares e 
sejam vendidos a R$4, para 
entrada inteira, e R$ 2, para 
meia entrada. A Federação 
ainda não respondeu ao 
pedido do clube.

Elenco – O bom desem-
penho na Copinha fez com 
que o Vasco da Gama con-
vidasse quatro jogadores 
da Laranja para um período 
de testes em São Januário. 
Hendrick, artilheiro do time 
com quatro gols em cinco 
jogos, foi um dos escolhidos. 
Com ele também viajaram o 
lateral-direito Kauãn, o vo-
lante Weverton e o atacante 
Wilson. Boa parte do grupo 
que disputou a Copa São 
Paulo não deve permanecer 
no time para a Segundona.

Em contrapartida, a dire-

toria repatriou ex-jogadores 
que estiveram presentes 
no acesso de 2017. Os go-
leiros Yago e João Vitor e 

Jogadores do Manthiqueira comemora acesso na temporada de 2017; ano começa com expectativas para repetir feito e voltar à A3

Foto: Reprodução

os jogadores Toró, Juan e 
Silas foram confirmados 
pela direção do clube como 
reforços para a briga pelo 

acesso. Nomes como Léo 
Turbo, Luciano Pit, Pedrinho 
e Lucas Lima, que tiveram 
destaque na campanha do 

acesso e título em 2017 e es-
tavam no São José, em 2018, 
e permanecem distantes do 
CT São Nicolau.

Centro Paula Souza abre curso
de empreendedorismo na região

Da Redação
Região

Estão abertas as inscrições 
para o programa Escola de 
Inovadores, do Centro Paula 
Souza. O projeto tem como 
objetivo ensinar empreende-
dores a transformarem ideias 
de negócios em startups. As 
vagas são para as cidades de 
Guaratinguetá, Pindamonhan-
gaba, Lorena e São José dos 
Campos. 

O curso é gratuito e terá 
duração de quarenta horas, 
onde serão discutidos temas 
como gestão empresarial 
básica, design gráfico, prototi-

pagem, marketing, tecnologia 
aplicada aos negócios, finan-
ças e mercados. Ao final dos 
encontros, os projetos serão 
apresentados a empresários e 
instituições visando parcerias 
e oportunidades de negócios 
aos alunos.

Os interessados devem apre-
sentar projetos de empreende-
dorismo que serão avaliados 
com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica 
e potencial mercadológico.

Em Guará, os cursos são re-
alizados na Fatec, na avenida 
Professor João Rodrigues, nº 
1.509, no Jardim Esperança. 
As inscrições vão até o dia 20 

de março.
As aulas em Lorena serão 

realizadas na Etec Padre Car-
los Leôncio da Silva, à avenida 
Doutor Epitáfio Santiago, nº 
199, no Centro, com inscri-
ções até 15 de março.

Em Pinda, a base do curso 
fica na Fatec, à rodovia Ve-
reador Abel Fabrício Dias, 
nº 4.010, na Água Preta. As 
inscrições seguem até quar-
ta-feira. Em São José dos 
Campos, o projeto acontecerá 
na Fatec, à avenida Cesare 
Mansueto Giulio Lattes, nº 
1.350, no bairro Eugênio de 
Melo. As inscrições seguem 
até a próxima quarta-feira.


