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Entrega de creche beneficia até 
cem crianças em Caraguatatuba
Obra conta com investimento municipal de R$ 720 mil; UBS do Morro do Algodão é ampliada

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Atendendo uma antiga rei-
vindicação das famílias do bair-
ro Barranco Alto, a Prefeitura 
de Caraguatatuba inaugurou 
no último final de semana o 
CEI (Centro de Educação Infan-
til) que atenderá cem crianças 
em período integral. Com um 
investimento municipal de R$ 
720 mil, a construção da uni-
dade evitará que os estudantes 
do bairro sejam obrigados    a 
recorrerem a creches de outras 
regiões da cidade.

Em comemoração ao ani-
versário de 162 anos de Cara-
guá, o prefeito Aguilar Junior 
(MDB) e diversas outras autori-
dades municipais participaram 
no último dia 20 da entrega 
do CEI do Barranco Alto, que 
atenderá crianças de 4 meses 
até 3 anos de idade.

A cerimônia de inauguração 
contou também com a presen-
ça de familiares da ex-profes-
sora e coordenadora pedagó-
gica Elisa Butschkau, falecida 
em 2018, que teve seu nome 
utilizado para batizar o CEI. A 
homenageada atuou por cerca 
de quatro anos na escola muni-
cipal Professor João Benedito 
Marcondes, no Barranco Alto. 

“A unidade escolar tem o 
perfil da professora Elisa e foi 
entregue para a comunidade 
com muito carinho. Quem co-
nhecia esse espaço viu como 
ficou. Não podíamos esquecer 
o valor sentimental que este 
prédio possuía. Estou muito 
feliz que agora será usado por 
cem crianças da comunidade”, 
ressaltou Aguilar.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Caraguatatuba revelou que 
as matrículas serão abertas até 
o início da próxima semana, 
tendo como prioridade as 
crianças do bairro que aguar-
davam vagas na fila de espera 
da CEI Professora Thereza 
Yanesse Schmidt Cardozo, lo-
calizado no bairro Porto Novo.

Além de quatro salas de 
aula, a nova unidade escolar 
conta com espaço de recre-
ação, fraldário, lactário, sala 
administrativa, secretaria, 
banheiros, refeitório e cozinha.

Mais melhorias – Dando con-
tinuidade as comemorações 
do aniversário da  cidade lito-
rânea, Aguilar e sua comitiva 
participaram da entrega da 
reforma e ampliação da UBS 
(Unidade Básica de Saúde) do 
bairro Morro do Algodão, que 
possui cerca de 15 mil pacien-
tes cadastrados.

Evento de inauguração de nvas unidades para atendimento de crianças de Ubatuba; investimento municipal no projeto chega a R$ 720 mil
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Após falhas, Ubatuba assume comando da Coambiental

Lucas Barbosa
Ubatuba

Buscando promover me-
lhorias no sistema de trata-
mento de esgoto do bairro 
Praia Grande, a Prefeitura de 
Ubatuba assumiu na última 
terça-feira a administração 

da Coambiental (Cooperativa 
de Saneamento Ambiental da 
Praia Grande). Para garantir 
avanços também nas redes de 
abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário de outros 
pontos da cidade, o Executivo   
cobra mais investimentos da 
Sabesp (Companhia de Sane-

amento Básico do Estado de 
São Paulo). 

Criada em 1992 por mem-
bros da Associação de Morado-
res da Praia Grande, a empresa 
Coambiental há quase três 
décadas era responsável pelo 
sistema de coleta, tratamento e 
destinação do esgoto do bairro.

De acordo com a Prefeitura, 
nos últimos anos foram verifi-
cadas diversas falhas na gestão 
da empresa, comprometendo 
a qualidade e ampliação do   
serviço prestado. Os principais 
problemas encontrados foram: 
falta de prestação de contas 
nos últimos quatro anos, des-
cumprimento do cronograma 
de obras que duplicaria a 
estação de tratamento até 
2015, erros no processo de 
destinação dos resíduos, danos 
ao meio ambiente e desequilí-
brio financeiro. 

O Município também cons-
tatou que apesar de ter licença 
da Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado do São Pau-
lo) para gerir apenas 1.400 
ligações de esgoto, a Coam-
biental mantinha 5.400. 

Preocupada com o cenário 
administrativo da empresa e a 
efetividade do serviço presta-
do as famílias do Praia Grande, 
a Prefeitura solicitou à Justiça 
em 9 de abril a intervenção 
na gestão da Coambiental. O 
pedido foi atendido pelo Ju-
diciário na manhã da última 
terça-feira.

Selecionados pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD), os inter-

Em busca do seu espaço na sociedade, crianças com deficiência são foco de caminhada em Cruzeiro
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A melhoria, que recebeu um 
investimento municipal de 
quase R$ 250 mil, viabilizou 
a construção de uma ala de 
almoxarifado, sala adminis-

trativa, copa, banheiros e 
área destinada aos agentes 
comunitários de Saúde.

Também foram ampliados 
consultórios odontológicos, 

recepção e a farmácia. “Há 
muito tempo a comunidade 
espera melhorias na UBS e es-
tamos felizes em entregar esse 
empreendimento, melhorando 

as condições dos servidores 
que trabalham no local, mas 
principalmente dos pacientes 
e usuários que procuram a 
unidade”, afirmou o prefeito.

Empresa era responsável pelo tratamento de esgoto no Praia Grande ; Prefeitura pressiona Sabesp em busca de melhorias
ventores Pedro Vicente Tu-
zino e Ivo de Oliveira serão 
responsáveis pela gestão da     
Coambiental. 

Apesar da mudança no co-
mando da empresa, seus 14 
funcionários foram mantidos. 

Além de ressaltar que duran-
te a intervenção será adotado 
um plano de ações para corri-
gir as falhas administrativas, 
o interventor Pedro Vicente 
Tuzino, revelou que o Muni-
cípio também fará o possível 
para pressionar a Sabesp a 
investir na ampliação da sua 
rede de saneamento básico, 
que atualmente disponibiliza 
água tratada para apenas 80% 
da população e rede de esgoto 
para 33%. 

Há quase quatro décadas 
atuando na cidade litorânea, 
a concessionária está com seu 
contrato vencido desde 2010. 
“Já solicitamos melhorias inú-
meras    vezes à Sabesp, que 
apesar de ter arrecadado mais 
de R$ 1 bilhão nestes anos, 
não investiu o quanto deveria 
para sanar as necessidades 
de Ubatuba. Infelizmente, 
somos uma das cidades com 
o menor índice de cobertura 
da companhia. Já que até o 

momento nenhuma outra 
concessionária demonstrou 
interesse em participar de 
um novo processo licitatório, 
manteremos as tratativas com 
a Sabesp para que ela passe a 
atender toda a população o 
mais breve possível”. 

De acordo com a Prefeitura, 
até o fim de maio será apresen-
tado aos moradores novo Pla-
no Municipal de Saneamento 
Básico, que tem como meta a 
criação de uma agência regula-
dora e a divulgação do levanta-
mento que revela o quadro de 
necessidades para a ampliação 
do sistema de água e esgoto 
na cidade. “Precisamos tomar 
atitudes que proporcionem a 
Ubatuba um salto na qualidade 
de vida para todos. Talvez a 
municipalização possa ser o 
caminho para a solução. Mas, 
contamos com a participação 
da população na preservação 
dos rios, ligando suas residên-
cias às redes e apoiando nossas 
iniciativas”, explicou o prefeito.  

A reportagem do Jornal Atos 
tentou solicitar um posiciona-
mento da Sabesp sobre o caso, 
mas nenhum responsável foi 
localizado até o fechamento 
desta edição.
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Guaratinguetá entra no mapa de 
feiras literárias com primeira Flig
Cidade prepara programação especial para a primeira edição da feira

Foto: Juliana Aguilera

Leitura difundida na rede pública de Guaratinguetá; aposta da cidade na literatura segue com primeira feira programada para maio

Caroline Meyer
Guaratinguetá

Depois da Flip (Feira Literá-
ria de Paraty) e da Flic (Feira 
Literária de Cruzeiro), agora 
é a vez de Guaratinguetá tam-
bém ter a sua própria mostra 
de literatura. A Flig (Feira 
Literária de Guaratinguetá) é 
uma iniciativa da secretaria 
da Cultura e está prevista para 
ser realizada no final de maio.

Em sua primeira edição, 
a feira promete reunir os 
maiores nomes da literatura 
da região em busca de incen-
tivar ainda mais a produção 

cultural. Segundo o subsecre-
tário de Cultura, Wellington 
Villanova “a proposta visa 
estimular o encontro dos 
escritores locais e o intercâm-
bio com escritores de outras 
localidades, além de propiciar 
a descoberta de novos escri-
tores”, destacou.

O evento está com sua pro-
gramação para ser definida 
e Villanova garantiu que 
todos os detalhes estão sendo 
pensados. “A programação 
está sendo preparada, mas 
podemos garantir a qualidade 
dos convidados. Temos uma 
comissão curadora formada 

por munícipes ligados à lite-
ratura, e dessa forma conta-
remos com a participação de 
escritores locais e regionais, 
e também de outras locali-
dades”.

Apesar de ainda não ha-
ver um calendário oficial, o 
chamamento de autores que 
desejam participar do encon-
tro já está sendo realizado 
desde a última semana pela 
Prefeitura, que divulgou um 
comunicado em sua página na 
internet. Os interessados em 
se inscrever devem preencher 
uma ficha disponível no site 
guaratingueta.sp.gov.br, até 

às 17h do dia 30. A inscrição 
também poderá ser efetuada 
na secretaria da Cultura, 
que fica à praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, nº 48, no 
Centro, das 8h às 17h.

No próximo dia 7, os auto-
res inscritos participam de 
uma reunião, também na sede 
da secretaria.

A Flig será realizada nos 
dias 24, 25 e 26 de maio, 
em horários alternados. No 
primeiro dia a feira estará 
aberta das 8h30 às 21h, no 
dia seguinte será das 10h às 
21h, e no encerramento, das 
10h às 18h.

Mudanças na CNH e 
leis de trânsito podem 
agravar insegurança 
nas ruas de todo país

Da Assessoria
Região

Desde o surgimento do au-
tomóvel, a autorização para 
dirigir passou por vários pro-
cessos nos diferentes países. No 
Brasil, por exemplo, no início do 
século 20 havia poucos auto-
móveis e menos ainda cidadãos 

habilitados. No entanto, com 
o aumento da quantidade de 
veículos e sua popularização, 
foi surgindo a necessidade de 
normatização para formação 
de condutores e leis de regu-
lamentação do trânsito para 
garantir uma mobilidade mais 
eficiente e segura. Atualmente 
no Brasil, para ter acesso à 
CNH é necessário ter 18 anos 
completos, ser alfabetizado, ter 
documento de identidade e CPF, 
e ser aprovado mediante aulas 
teóricas (45) e práticas (25) nos 
CFCs- Centro de Formação de 
Condutores e Autoescolas. Após 
aprovação, o motorista recebe 
documento de habilitação 
provisório válido por um ano e 
só após esse período e, se não 
tiver cometido infração grave, 
gravíssima ou reincidência 
em infração média, obterá a 
CNH definitiva. O processo 
de renovação do documento 
acontece a cada cinco anos ou a 
cada três anos para motoristas 
com mais de sessenta e cinco 
anos. O condutor pode ter sua 
CNH suspensa ao completar 
o mínimo de vinte pontos em 
infrações cometidas durante o 
período de um ano. 

No entanto, o atual governo 
vem anunciando possíveis 
mudanças no processo de aqui-
sição desse documento, assim 
como na sua renovação, entre 
outras medidas referentes ao 
trânsito. Dentre as prováveis 
alterações, destacamos três 
que, segundo especialistas, 
poderá agravar ainda mais 
insegurança no trânsito do país.

1 – Fim da obrigatoriedade 
do uso de simuladores de dire-
ção na formação do condutor. 

Conforme anunciado pelo 
atual ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Freitas, o governo 
pretende acabar com a obriga-
toriedade do uso de simulado-
res para a formação de novos 
condutores, pois segundo ele, o 
objetivo é “desburocratizar” o 
processo de formação do con-
dutor.  Ressaltamos que o uso 
dessa ferramenta tecnológica 
foi amplamente debatido desde 
2009, tornando-se obrigatório 
a partir de 2016 em todo ter-
ritório nacional como parte da 
formação do motorista. A simu-
lação veicular vem sendo usada 
em países que são referência 
em trânsito seguro como Japão, 
Alemanha, entre outros. O equi-
pamento permite, entre outros 
benefícios, melhor fixação do 
conteúdo aprendido no curso 
teórico, uma vez que os alunos 
são impactados com alertas a 
cada infração e/ou erro cometi-
do durante o trajeto e recebem 
relatórios de erros de conduta 
ao final das aulas. Sua eficácia 
foi comprovada, por exemplo, 
no Acre e Rio Grande do Sul que 
registraram queda no número 
de acidentes em função da 
formação de motoristas mais 
seguros e preparados para 

reagir de modo assertivo em 
situações de riscos.

2 – Aumento do prazo de 
validade da CNH

A mudança prevê a duplica-
ção do prazo de validade da 
CNH, ou seja, de cinco para dez 
anos para condutores de até 
50 anos. Tal medida, se apro-
vada, trará mais implicações 
negativas para a segurança no 
trânsito, pois de acordo com 
a Abramet, Associação Brasi-
leira de Medicina de Tráfego, 
durante um prazo tão longo 
é possível o desenvolvimento 
de doenças que afetariam 
diretamente a capacidade de 
direção do condutor. O surgi-
mento ou agravamento de um 
problema de visão, ou casos 
ainda mais graves como o 
desenvolvimento de câncer, 
epilepsia, cardiopatia, entre ou-
tros, exemplificam os possíveis 
problemas. Destacamos que no 
Japão, país com mais veículos 
que o Brasil e com menos de 
cinco mil mortes no trânsito 
anualmente, a renovação da 
CNH ocorre a cada três anos, 
sendo de cinco anos apenas 
para uma categoria especial 
denominada carteira dourada. 

3 – Dobro do número de 
pontos em infrações para a 
suspensão da CNH

Outra medida amplamente 
criticada é o aumento para 40 
pontos para suspensão da CNH. 
Hoje, o motorista que completa 
20 pontos em infrações tem 
a sua habilitação suspensa 
por um prazo mínimo de 6 
meses e máximo de um ano; 
se houver reincidência em um 
ano, o tempo mínimo vai para 
8 meses e o máximo para dois 
anos. A variação está atrelada 
ao tipo de infração e histórico 
do condutor. Na Alemanha, 
país com exigência rigorosa 
para a formação de condutores, 
legislação severa de trânsito e 
que registra menos de 4 mil 
mortes no trânsito por ano, a 
suspensão ocorre com o míni-
mo de 8 pontos. Entendemos 
que aumentar o número de 
pontos vai totalmente contra 
a formação de condutores 
conscientes e responsivos uma 
vez que as consequências das 
infrações cometidas demorarão 
a serem sentidas na prática.

É importante destacar que 
o Brasil possui a quarta maior 
frota de veículos do mundo, 
cerca de 51 milhões, ocupando 
também a quarta posição entre 
os países que mais matam no 
trânsito, mais de 37 mil por 
ano. Diante dessa realidade 
lamentável, reiteramos que 
as medidas anunciadas pelo 
governo sinalizam um retro-
cesso em relação à promoção 
de um trânsito mais seguro e, 
portanto, devem ser revistas 
cautelosamente tendo a segu-
rança e bem-estar da população 
como prioridade.
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 

Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda

VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda

FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Gua-
rá, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 

deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 
idade. Rua Monse-
nho Anibal. 164. Tele-
fone: 3125-5994
Roupas e Lingerie 
em consignação. Pa-
gue só o que vender. 
Renda extra. Entre 
em contato. Telefone: 
99191-7274
Ótima banca de jor-
nais. Ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838

Preciso de trabalha-
dor rutal, para tra-
balhar cmm horta, 
solteiro, para morar 
no local Telefone: 
99721-1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de 
caldeireiro, encana-
dor e soldador. Tr.F: 
99178-3311 – Pinda
Montador de móveis 
(profissional) – des-
montagem  e  mon-
tagem, instalação 
de pequenos repa-
ros. Orçamento sem 
compromisso. Tr.F: 
99752-7130 – Pinda
BARBOSA CARRE-
TOS – pequenos 
carretos. Somente 
na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – re-
sidencial/comercial. 
Tr.F: 99229-8567 - 
Pinda
Natura! Tenha seu 
próprio negócio, tor-
ne-se uma consulto-
ra. Ligue 3132-3905 
ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para traba-
lhar como servente, 
serviços gerais, jar-
dinagem, ou serviços 
de caseiro. Telefo-
ne: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternida-
de Frei Galvão está 
contratando técnicos 
de enfermagem. Li-
gue: 3128-3800
Procuro emprego, 
baba com experiên-

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda

VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
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 Duster, 
prata, modelo 2012, 
único dono. Falar 
com Fernando. Tele-
fone: 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 
a u t o m á t i c o ,  a n o 
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-

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de Títulos e 
Documentos o mesmo não ter sido encontrado, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
ANTONIO VICENTE TUNISSE PENIDO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 
14.557.438-6-SSP/SP, CPF nº 159.672.748-98 (qualificação constante na cédula de crédito 
bancário – empréstimo a pessoa jurídica celebrado aos 25 de agosto de 2015, registrado no 
R-4 na Matrícula 35.003, do livro 2). O intimado deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente, para efetuar o pagamento da importância, 
posicionada em 01 de abril de 2019, de R$ 47.743,81, sujeita à atualização monetária, 
aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança 
(intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo da intimação; do qual é devedor em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo à Pessoa Jurídica, e 
conforme o Termo de Constituição de Garantia – Empréstimo PJ – Alienação Fiduciária de 
Bens Imóveis, ambos assinados aos 25 de agosto de 2015, tendo a cédula sido emitida por 
A PENIDO COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 04.533.583.0001-77 (registro R-4, na Matrícula 
35.003, do livro 2), que tem por objeto o imóvel situado na Praça Joaquim Vilela 
Oliveira Marcondes, nº 457, Apartamento número dois (02) do Bloco “C”, no 
pavimento térreo do condomínio Portal do Carmo, nesta cidade de Guaratinguetá-SP. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora, requerente da intimação, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos termos do artigo 26 
§ 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 16 de abril de 2019. 
Humberto Andrade Cossi 

Oficial 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019 PROC. Nº 110/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 
os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, 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: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 58, 59, 65, 
87, 88, 93, 94, 95.
VALOR TOTAL: R$ 30.740,40 (trinta mil setecentos quarenta reais e quarenta 
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019 PROC. Nº 152/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de lanches para as equipes de trabalho que serão convocadas 
para asfe stas e eventos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Cultura, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 03, 13, 14, 15, 16, 17.
VALOR TOTAL: R$ 9.975,00 (nove mil novecentos setenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/04/2019.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO GUARATINGUETÁ
LTDA ME CNPJ: 74.550.476/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/04/2019.
CONTRATADA: R A OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
VALOR TOTAL: R$ 8.902,00 (oito mil novecentos e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 PROC. Nº 160/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de consumo e permanente para atender as 
necessidades da Vila Vicentina Sagrada Família 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: 08, 09, 17.
VALOR TOTAL: R$ 3.277,05 (três mil duzentos setenta e sete reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 PROC. Nº 161/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de consumo e permanente para atender 
as necessidades da Vila Vicentina 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: 03, 08, 09, 11.
VALOR TOTAL: R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 35/2018 – Processo nº 8157/18GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: CAMMAROSANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 05.741.628/0001-61
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 35/18, decorrente da Inexigibilidade de 
licitação dos autos de nº 180/18SUP; 157/18GPRO, firmado em 05 de abril de 
2018, nos termos previstos em sua Cláusula 2.1 e no artigo 57, II, da Lei 8666/93;
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de abril de 2019;
Cláusula Terceira – A contratada renuncia neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original;
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 210.600,00 
(duzentos e dez mil e seiscentos reais);
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019 – PROC. 157/2019
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 
cimento, tipo CP II para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI EPP CNPJ: 08.001.150/0001-21
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 65.070,00 (sessenta e cinco mil e setenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 19/2018 – PROC. 395/2018
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 especializada na execução de serviços de melhoria no sistema de 
iluminação pública em vias dos Bairros Vila Passos, Bairro da Cruz, Jardim Novo 
Horizonte, Santa Edwiges, São Roque, Horto Florestal e Vila Simão, Centro e 
Cecap Alta, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra definidas
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objeto a empresa:
EMPRESA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.091.314/0001-63
Valor total de: R$ 997.381,09 (novecentos noventa e sete mil trezentos oitenta e 
um reais e nove centavos)

COOPERLOR – Cooperativa dos Transportes de Cargas em Geral de Lorena e Região 
NIRE:- 3540005710-6 /  CNPJ:- 03.213.950/0001-92 

 

 
Rodovia Presidente Dutra, s/n Km 52 – Parque Rodovia - Lorena/SP - CEP: 12.605-467 

EDITAL DE CONVOÇÃO 
 

COOPERLOR – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES E 
AGREGADOS DE CARGAS EM GERAL DE LORENA E REGIÃO 

CNPJ/MF nº. 03.213.950/0001-92 
ENDEREÇO DA SEDE RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/N, KM 52 

PARQUE RODOVIA – LORENA/SP , CEP:- 12.605-467 
 

A COOPERLOR COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES E AGREGADOS DE 
CARGAS EM GERAL DE LORENA E REGIÃO, NA PESSOA DA ENTÃO 
DIRETORA PRESIDENTE Srta. WANIA CALISTRO DE SIQUEIRA CONVOCA OS 
SENHORES SÓCIOS COOPERADOS, EM CONFORMIDADE COM SEU 
ESTATUTO EM SEU ARTIGO 21, PARA A REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/05/2019 ÀS 9hs EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM 50% MAIS 1 DOS SÓCIOS COOPERADOS, ÀS 
10hs EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM 25% DOS SÓCIOS COOPERADOS 
MAIS 1 E ÀS 11hs COM QUALQUER QORUM DE SÓCIOS COOPERADOS, NA 
SEDE DA ENTIDADE, PARA AS SEGUINTES PAUTAS: 

1) LEITURA DA ATA ANTERIOR; 
2) COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ; 
3) OUTROS ASSUNTOS PARA PAUTA DE HORA. 

LORENA, 26 DE ABRIL DE 2019 
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