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Estudantes de Pinda lançam aplicativo que 
incentiva reciclagem e empreendedorismo
Ideia para facilitar coleta seletiva surgiu de projeto de ex-aluno do curso superior tecnológico da Fatec

Da Redação
Pindamonhangaba

Uma iniciativa desenvol-
vida por alunos da Fatec de 
Pindamonhangaba resultou 
em um método diferente 
para auxiliar moradores na 
coleta seletiva. O grupo criou 
o “Você Recicla” em parceria 
com outras três universida-
des, e busca ajudar também 
os catadores de materiais 
recicláveis.

O aplicativo surgiu a partir 
da ideia do ex-aluno do curso 
superior de Tecnologia em 
Processos Metalúrgicos, Ro-
drigo Rocha, e está com pers-
pectiva de expansão para as 
outras cidades da região no 
segundo semestre. O intuito 
do projeto, que foi gestado na 
Escola de Inovadores, curso 
de extensão organizado pela 
Assessoria de Inovação do 
Centro Paula Souza, vai além 
da reciclagem, com incentivo 

à transformação de ideias 
inovadoras em startups.

A viabilização da medida 
foi pensada a partir dos re-
sultados de dados divulgados 
pelo Cempre (Compromisso 
Empresarial para Recicla-
gem), que revelou que ape-
nas 3% dos resíduos gerados 
são reciclados no Brasil. 
A movimentação no setor, 
apesar de modesta, é capaz 
de gerar lucros anuais de 
R$ 12 bilhões, o que a torna 
a terceira maior do mundo, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos e do Japão.

Os interessados em utilizar 
o aplicativo podem baixá-lo 
na plataforma Android, e 
agendar um horário para ser 
atendido por um coletor, se-
lecionando o tipo de material 
que será retirado (orgânico 
ou reciclável) para que a fer-
ramenta informe o horário 
em que o veículo irá passar 
pelo endereço indicado. Lixo acumulado ainda é um dos principais vilões das cidades do Vale; projeto em Pindamonhangaba tenta incentivar ações ambientais
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Lei proíbe uso de fogos de artifício sonoros em Guará
Proposta que acaba com venda e soltura de foguetes pode ser sancionada na próxima semana

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade um 
projeto de lei que proíbe a 
comercialização e soltura de 
fogos de artifícios sonoros. 
A proposta foi apresentada 
em fevereiro, porém, entrou 
em votação apenas na última 
terça-feira. O documento se-
guiu para ser sancionado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB).

A iniciativa partiu do ve-
reador Marcos Evangelista 
(PSDB), que contou que se 
baseou em pedidos feitos por 
dois grupos por uma solução 
para os danos causados pelos 
fogos de artifício. O som dos 
foguetes causa transtornos a 
crianças com espectro autista 
e ainda a animais, em espe-
ciais cachorros, além de poder 
alterar o rumo de aves, como 
as garças. “Reestruturando 
comportamentos, cultura de 
se fazer barulhos em todas 
as circunstâncias. Isso tem 
prejudicado em especial as 
crianças que têm a síndrome 
do espectro autista, que foi 
a minha maior motivação", 
respondeu Evangelista, que 
chegou a ser procurados por 
mães.

O projeto proíbe a utilização 
e soltura de fogos de artifício 
com estampidos, ou seja, que 
emitem sons, e também a 
venda de materiais desse tipo 
em Guaratinguetá. Os fogos 
de artifício luminosos, que 
não fazem barulho, continu-

am sendo comercializados 
normalmente no município.

“Num segundo momento, 
várias cuidadoras de animais 
e pessoas que trabalham nes-
se segmento de proteção aos 
animais me pediram. A gente 
sabe que cachorros sofrem 
muito, os pássaros morrem, 
enfim. Outra motivação foi pe-
los idosos. Ouvindo o clamor 
dessas pessoas, eu apresentei 
o projeto e culminou com a 
feliz aprovação", explicou.

De acordo com Evangelista, 
há a possibilidade de sanção 
a quem descumprir a lei. 
Entretanto, a fiscalização fi-
cará sob responsabilidade da 
Prefeitura de Guaratinguetá. 
"Acredito que a Prefeitura 

terá que regulamentar. mas 
caberá (fiscalização) ao Po-
der Executivo. É necessário, 
através de regulamentação, 
se prever as sanções. Hoje eu 
digo que qualquer cidadão, a 
partir do projeto ser sancio-
nado, poderá ser o próprio 
fiscal. Com a lei municipal 
ela poderá acionar a Polícia 
Militar ou algum órgão do 
Executivo responsável".

O projeto de lei seguiu para 
ser sancionado pelo prefeito 
Marcus Soliva. Após isso a 
lei entrará em vigor, e quem 
vender ou soltar fogos de 
artifícios sonoros poderá ser 
multado, dependendo da re-
gulamentação proposta pelo 
Executivo.

Crianças com espectro autista são um dos focos de projeto aprovado em Guará para impedir fogos

Foto: Arquivo Atos
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Atos e Fatos
“A má informação é mais 
desesperadora que a falta 
de informação”

Charles Colton

"Presidente, estas piadas são 
adequadas para a baixada fluminense! 

Presidente, estas piadas são adequadas 
para a baixada fluminense!"

PIADA IMPRÓPRIA!
O presidente Bolsonaro afir-

mou por diversas vezes que não 
entende de economia.

Um presidente da República 
não precisa entender de tudo, 
mas cercar-se de pessoas que o 
orientem para não cometer gafes.

Qualquer político sabe que se 
apresentar em público é neces-
sária alguma informação sobre o 
evento e o que irá discutir.

O presidente, em Ribeirão 
Preto, ignorou estes aspectos e fez 
piada imprópria sobre assuntos sé-
rios e prestou um desserviço para 
com aqueles que não dominam a 
matéria economia.

O fato ocorreu no Agrishow, 
em Ribeirão Preto,  uma das 
maiores feiras do mundo de agro-
negócios, troca de informações 
técnicas, apresentação de máqui-
nas e processos para a melhoria 
da agricultura brasileira.

Não se informou sobre a cidade 
de Ribeirão Preto, a Califórnia 
brasileira, centro de inovação 
agrícola, centro universitário 
avançado, rica no agronegócio e 
uma das cidades de maior renda 

per capita do país.
O presidente falava para agri-

cultores exportadores, que falam 
línguas estrangeiras, administram 
uma das atividades mais modernas 
do país e negociam seus produtos 
na Bolsa de Chicago.

É formada por fazendeiros que 
pilotam seus helicópteros, manu-
seiam drones, utilizam da internet 
na administração de seus negócios 
e conhecem profundamente as li-
nhas de crédito nacional e estran-
geira à disposição de competentes 
produtores agrícolas.

Em discurso apela para o presi-
dente do Banco do Brasil, presen-
te no evento, para que “baixe” os 
juros para os agricultores.

O presidente que deseja ser um 
governo liberal não poderia, neste 
tipo de auditório, fazer tal afirma-
ção, uma vez que os produtores 
presentes conhecem o mecanismo 
da taxa de juros no país.

Parece que o único que não 
sabe é o presidente da República.

Seria o momento de o pre-
sidente incitar a plateia para a 

aprovação do projeto da reforma 
da previdência que visa além 
de eliminar injustiças sociais 
diminuir o déficit do governo, o 
causador do aumento da taxa de 
juros e o motivo pela qual ele não 
se reduz com a caneta.

A ex-presidente Dilma deu uma 
canetada nos juros, quase levou os 
bancos públicos à bancarrota, e 
gerou uma monstruosidade de ina-
dimplência de empresas e pessoas.

Presidente Bolsonaro encarna 
a Dilma? Cruzes!

Apelou para o espírito cristão 
do presidente do Banco do Bra-
sil, como se ele que produzisse 
os juros altos, e com certeza não 
pensou em Santo Tomas de Aqui-
no, que escreveu sobre a usura 
– cobrança excessiva da taxa de 
juros - e preços exorbitantes dos 
fornecedores entre os séculos XII 
e XIII, onde o assunto teve tra-
tamento muito intenso por parte 
de intelectuais ligados à Igreja 
Católica

Pelo déficit público brasileiro 
a taxa de juros cobrada pelos 
bancos se equipara a discussão 
do problema da usura na idade 

média, presente na história. O fi-
lósofo Aristóteles já havido tecido 
comentários sobre o assunto no 
século IV a.C.

Para não faltar ao modelo do 
presidente, a notícia do projeto 
que será enviado ao Congresso 
Nacional, onde os produtores 
rurais poderão defender a sua pro-
priedade com armas e até matar. 

Definitivamente o presidente 
não conhecia o público presente 
no Agrishow, onde agricultores da 
América Latina são expositores e 
visitantes desta feira, e onde não 
é o foco das invasões de terra e 
estão preparados para confrontar 
bandidos.

E o novo liberalismo brasilei-
ro, aos trancos e barrancos, com 
intervenção na Petrobrás (empre-
sa pública) no preço do diesel; na 
propaganda do Banco do Brasil 
(empresa pública) e, agora, ao 
apelo eloquente ao presidente do 
banco reduzir os juros.

Presidente, estas piadas são 
adequadas para a baixada flumi-
nense!

Novo Espaço Multiuso 
Turístico-Cultural deve 
receber calendário de 
eventos em Guará
Com estrutura retrô, local abrigará eventos, shows, exposições 
e apresentações teatrais; investimento foi de R$1,65 milhão

Juliana Aguilera
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratinguetá 
inaugurou no último dia 26 o Es-
paço Multiuso Turístico-Cultural. 
Localizado à rua João de Castro 
Coelho, no Centro, o espaço possui 
estrutura retrô e servirá de palco 
para eventos, shows, exposições e 
apresentações teatrais.

O investimento foi de R$1,65 
milhão, pelo Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias) do Governo do Estado. O 
local recebe o nome do ferroviário 
e ex-vereador Luiz Carvalho dos 
Santos.

A estrutura conta com um gal-
pão, pátio externo, jardim e um 
corredor paralelo à linha do trem 
que interliga o local com a Estação 
Ferroviária. Em pronunciamento, o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) desta-
cou a importância de resgatar os 

patrimônios públicos. “Queremos 
reconstruir o Centro Histórico com 
essa imagem do período áureo de 
Guaratinguetá”.

O local que recebeu o Espaço Mul-
tiuso serviu de galpão de cereais, 
que foi abandonado e demolido. 
Ali também funcionará a secretaria 
de Turismo. “Com uma estrutura 
bem preparada, poderemos fazer 
o turismo evoluir dentro da nossa 
cidade”, explicou Soliva.

Já apto a receber eventos, o 
primeiro show foi realizado logo 
depois da inauguração, com a pre-
sença de Júnior Pérola e Banda, 
Grupo Arquibancada e o intérprete 
da Vila Isabel, Tinga. No próximo 
dia 11 o espaço recebe a Festa Fe-
lizcidade e, no mesmo mês, a Festa 
Literária de Guaratinguetá.

Centro Histórico – Ao lado da 
Estação Rodoviária está a nova sede 
da secretaria da Educação, com 
inauguração esperada para os pró-

Foto: Divulgação PMG

ximos meses. O local abrigará o Es-
paço do Conhecimento, um centro 
de treinamento e capacitação com 
salas para desenvolver metodolo-
gias com professores, monitores e 
diretores. A proposta da Prefeitura 
para o prédio tem ainda um túnel 
construído para interligar o Espaço 
Multiuso e a Estação Rodoviária 
ao Receptivo Turístico, espaço que 
acolherá ônibus e visitantes com 
lojas de conveniência, artesanato 
e banheiros.

Com investimento do Dade, a 
obra terá acessibilidade, dispondo 
de dois elevadores para pessoas 
com dificuldade de locomoção.

Soliva citou ainda o alargamento 
das calçadas da rua Doutor Mar-
tiniano e a reforma do Mercado 
Municipal, que seguirá com o 
visual retrô. “Vamos incentivar os 
proprietários de imóveis da região 
a reconstruírem suas fachadas 
nesse estilo”.

Inauguração do espaço multiuso da secretaria de Turismo de Guaratinguetá, que receberá apresentações e exposições

Manutenção na rede é indispensável para
o bom funcionamento do sistema de esgoto
Qualidade de vida da população melhora com serviços de esgotamento sanitário regular

Da Redação
Região

Nos últimos anos, o Brasil apresen-
tou um avanço no quesito saneamen-
to básico, mas apesar do progresso, 
ainda há muito a ser feito. Segundo o 
Instituto Trata Brasil, apenas 52,4% 
da população conta com o serviço 
de esgotamento sanitário, ou seja, 

cerca de 100 milhões de brasileiros 
ainda não possuem este benefício 
essencial para a saúde. Em Guara-
tinguetá, a empresa que realiza o 
serviço de esgotamento sanitário, a 
Guaratinguetá Saneamento, atua em 
serviços essenciais para proporcionar 
esse bem-estar da população. 

O diretor da Guaratinguetá Sanea-
mento, Eduardo Caldeira, informou 

que somente no mês de abril foram 
atendidas cerca de 360 ordens em 
diversos serviços de esgotamento sa-
nitário. “Essas tarefas, embora muitas 
vezes não sejam visíveis, demandam 
grandes investimentos mensais. Uma 
parcela da população só se dá conta 
o quanto as atividades diárias da 
nossa equipe são importantes quan-
do há um vazamento ou obstrução 
de esgoto que atrapalha a rotina, 
porém os serviços de manutenções 
das redes são indispensáveis para 
o bom funcionamento do sistema”, 
ressaltou Caldeira. 

No mês de abril, a empresa realizou 
158 desentupimentos de ramal, 82 
serviços de vazamento e 44 afunda-
mentos de esgoto. Segundo o coorde-
nador operacional da empresa, Felipe 
Parente, diariamente são realizados 
diversos serviços além da coleta e 
tratamento de esgoto, tais como 
ligações de esgoto, extensão de rede, 
desobstrução das tubulações, limpeza 
de ramal, entre outras manutenções.



9 DE MAIO DE 2019 3

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

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: 

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 Guará, 

Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 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 

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-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2019
CONVITE Nº 04/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 04/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de reforma da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bom Jesus e construção de 
muro de divisa", considerando a ata de julgamento da proposta, emitida 
pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, 
adjudicando o objeto à empresa J. DE A. BENEDICTO CONSTRUÇÃO 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.667.701/0001-35 pelo valor de R$ 
35.000,85 (trinta e cinco mil reais e oitenta e cinco centavos). Fica a 
empresa vencedora convocada para a assinatura da termo Contratual 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 03 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 013/2019
CONVITE Nº 05/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 05/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de reforma das 
quadras cobertas Ernesto Carolino das Neves, Arcênio Ângelo da Silva, 
Nicolau Calderaro Fialho e Benedito Daniel Mota da Silva, no município 
de Silveiras", considerando a ata de julgamento da proposta, emitida 
pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, 
adjudicando o objeto à empresa FELIPE L. C. BRAGA ME, inscrita no 
CNPJ nº 15.017.765/0001-01 pelo valor de R$ 189.750,00 (cento e oitenta 
e nove mil, setecentos e cinquenta reais). Fica a empresa vencedora 
convocada para a assinatura da termo Contratual no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 03 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2019
CONVITE Nº 06/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 06/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de reforma na 
EMEIEF Dom Edmund Benedict Nugent, com substituição do telhado 
e execução de pintura, incluindo o forro, no município de Silveiras", 
considerando a ata de julgamento da proposta, emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto 
à empresa CONSTRUTORA EMA DO VALE EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 29.450.708/0001-26 pelo valor de R$ 106.556,19 (cento e seis mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco e seis reais e dezenove centavos). Fica 
a empresa vencedora convocada para a assinatura da termo Contratual 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 016/2019
CONVITE Nº 07/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 07/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de construção do 
Velório Municipal, com área de 130,0 m², no município de Silveiras", 
considerando a ata de julgamento da proposta, emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto 
à empresa J. DE A. BENEDICTO CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 27.667.701/0001-35 pelo valor de R$ 130.941,20 (cento e 
trinta mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Fica a 
empresa vencedora convocada para a assinatura da termo Contratual 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 49/18 – Processo Nº 4044/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: MARIA APARECIDA NUNES CPF Nº: 005.589.938-26
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogada a vigência do contrato de 
locação, referente a locação do imóvel situado na Rua José Gemelli, nº 107, 
Vila Normandia, Lorena/SP, CEP 12602-590, onde será instalada a Unidade de 
Atendimento de Reintegração Social, pelo período de 12 (doze) meses, a partir 
de 04/05/2019, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula segunda 
do contrato original nº 47/2018 e no art. 57 da Lei 8666/93;
CLÁUSULA SEGUNDA – Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre 
as partes, no percentual de 8% (oito por cento), perfazendo o montante de R$ 
996,96 (novecentos noventa e seis reais noventa e seis centavos), observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 
do contrato original;
CLÁUSULA TERCEIRA – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 13.458,96
(treze mil quatrocentos cinquenta e oito reais noventa e seis centavos), sendo certo 
que este valor será pago em 12 (doze ) parcelas iguais mensais e consecutivas 
no valor de R$ 1.121,58 (um mil cento vinte e um reais cinquenta e oito centavos);
CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA SEXTA - O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019 – PROC. 221/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento a Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é a 
Aquisição de pão francês com a finalidade de atender à demanda da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto a empresa:
CONTRATADA: R A OLIVEIRA DE SOUZA ME CNPJ: 21.111.120/0001-36
VENCEDORA DO LOTE: 01.
VALOR TOTAL: R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais).

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 246/19-SUP; 2937/19-
GPRO, com fundamento no Art. 25, inciso II da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na Contratação de profissional especializado na prestação de serviço 
de capacitação da equipe de saúde, sobre prevenção de suicídio, avaliação, 
manejo e supervisão, numa perspectiva da saúde mental e da saúde pública, para 
contratação da seguinte empresa:
EDIMAR OTÁVIO BATISTA DA COSTA CPF Nº: 090.738.588-52

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 PROC. Nº 165/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de transporte de atletas e comissões técnicas da 
Secretaria de Esportes e Lazer de Lorena nas competições esportivas, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – 
Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ÁRIES TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
CNPJ: 43.545.763/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 10.
VALOR TOTAL: R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 51/19 PROC. Nº 251/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
Ares Condicionados, Refrigeradores e Fogão para as Unidades de Saúde e 
CER III, a realizar-se às 09h30min do dia 29 de Maio de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Coordenador da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde 
de Lorena, nos termos no artigo 124, parágrafo único da Lei Estadual N° 
10.083/98 COMUNICA:
Lavratura do Auto de Infração N°. 001077 C em 18/04/2019
Processo Administrativo Sanitário n°. 43/19
Para empresa (razão social): Ivana do Prado Bastos Tavares
RG: 035.796.009-42
Estabelecida na Rua Alfredo Antonio dos Santos, Seção 179, Lote 1i, Centro
Com Atividade: Pessoa física
Categoria: Terreno Abandonado
Representada por Ivana do Prado Bastos Tavares
Por incorrer em infração considerada de risco à saúde: não realizar limpeza 
periódica do terreno (capina e remoção) localizado na Rua Alfredo Antonio 
dos Santos, Seção 179, Lote 1i, Centro, Lorena/SP, conforme notificação de 
02/04/2019 propiciando a proliferação de vetores e artrópodes nocivos que 
podem vir a ocasionar riscos ou danos à saúde, à vida ou à qualidade de vida da 
população conforme artigo 3°, parágrafo único, inciso I da Lei Ordinária n°. 3.718 
de 25/02/2016; e artigo 12 e artigo 122, inciso XX da Lei Estadual n°. 10.083/98 
de 23/09/1998. O Infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de 
infração no prazo de 10 (dez) contados do 5°. (quinto) dia da data de publicação 
do presente edital, dirigido a Vigilância Sanitária de Lorena. Secretaria Municipal 
da Saúde; endereço Rua Bendito Marcondes de Moura Sobrinho, 38. 



9 DE MAIO DE 20194

ASSINE A BANDA LÍDER COM O 0800-726-0800 NET.COM.BR OU VÁ 
ATÉ UMA LOJA CLARO

Serviço Wi-Fi Plus disponível a partir da velocidade de 120 MBPS e com maior alcance em comparação com o Wi-Fi convencional da NET. O sinal do modem Wi-Fi está sujeito a limitações, em 
função de obstáculos e da distância do local de acesso à internet. Banda larga líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em agosto/2018. Consulte condições e disponibilidade em seu endereço.

WI-FI PLUS COM MAIS ALCANCE É
NOVIDADE, EMOÇÃO, TECNOLOGIA.

NET_11334_018_NET_2019_AQ_PRO_ANJ_ATOS_GUARATINGUETA_260X120.indd   1 2/15/19   4:54 PM

Dengue em Piquete atinge 48 confirmações
Com 530 notificações, município soma porcentagem para epidemia; Estado fica sem estoques

Jéssica Dias
Piquete

A Vigilância Sanitária de 
Piquete divulgou na última 
semana o aumento nos casos 
de dengue. Ao todo foram 530 
notificações, com 48 casos 
confirmados, um aumento 
alarmante em relação a 2018, 
que teve duas notificações e 
nenhum caso confirmado. A 
cidade faz parte do grupo de 
municípios da região afetados 
pelo aumento no contágio 
da doença em 2019, como 
Lorena e Ubatuba.

A última ADL (Avaliação de 
Densidade Larvária) realiza-
da em abril foi de 2,5, sendo 
que de acordo com o LIRAa 
(Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo 
Aedes Aegypti), os municípios 
que registram índices entre 1 
e 3,9 são classificados como 
em “situação de alerta”.

Segundo o diretor técnico 
da Vigilância Sanitária, Le-
onardo Fabrício, o número 
já está acima do que seria o 
normal. “A Prefeitura disponi-
bilizou carro para mobilidade 
dos agentes e mais seis máqui-
nas para a nebulização. Agora 
acabou o veneno do Estado, o 
malathion. A orientação que a 
gente recebeu do Ministério 
da Saúde é para fazer ações 
de controle, visita casa a casa 
e orientação para população. 
A cidade está fazendo fumacê 
também, tem uma eficácia 
menor, mas também ajuda no 
controle”, explicou.

A fórmula do malathion 
é diferente dos inseticidas 
encontrados nos supermer-
cados, e sua distribuição é 
feita somente pelo Governo 
Federal, que compra o produ-
to e distribui para os Estados, 
que repassa aos municípios. O 
inseticida normal é somente 
para controle de plantação 
com 3%, já o distribuído nas 
cidades contém 44%.

De acordo com o diretor, a 
Vigilância Sanitária não con-
seguiu identificar quais casos 
são autóctones (contraído no 
município). “A população de 
Piquete praticamente não fica 
no município, trabalha em 
Lorena, em Cruzeiro, então 
eles acabam se infectando lá 
e trazendo para cidade. Os 
três primeiros não eram au-
tóctones, porque duas tinham 
viajando para o Rio de Janeiro 
e uma para Jacareí”.

Uma das dificuldades en-
frentadas na cidade é a grande 
quantidade de lotes vazios 
sem limpeza que se torna 

local de despejo irregular de 
lixo. O prefeito em exercício, 
Agnaldo Almeida Mendes, o 
Xeroso (MDB) reclamou do 
problema com a limpeza na 
cidade. “Hoje, estamos com 
problema grave de dengue, e 
muita coisa está acontecendo 
por falta de limpeza. Tinha 
que ter feita uma prevenção 
antes. Estou com quarenta 
homens do 5° BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve) de Lore-
na fazendo uma limpeza na 
Imbel (Indústria de Material 
Bélico do Brasil), porque an-
tigamente o comando cuidava 
de toda área, e agora passou 
para o município e não temos 
pessoas para poder cuidar, 
então eu pedi uma ajuda”.

Alerta regional – Em Lo-
rena, o número de casos de 
dengue continua aumentan-
do. O índice subiu de 80 para 
123 casos confirmados da 
doença, todos autóctones. 
Desde o início do ano foram 
registradas 318 notificações, 
sendo que 41 aguardam resul-
tado laboratorial e 154 casos 
foram descartados.

Em outras cidades, a situ-
ação é a mesma. Destaques 
para Ubatuba, que divulgou 
176 confirmações, um au-

mento de 1173% em relação 
à 2018, quando foram regis-
trados apenas 15 casos (leia 
nesta página).

Em Pindamonhangaba, a úl-

Placa na entrada do hospital de Piquete alerta para cuidados com a dengue; cidade faz parte de grupo de municípios que sofrem com a doença
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tima informação da Prefeitura 
mostrou que a cidade teve 
21 casos, com ADL em 3,6%. 
Já Guaratinguetá confirmou 
11 contaminações, sendo 8 

autóctones e 3 importados 
de Lorena, Piquete e Cara-
guatatuba. A ADL na cidade 
registrou 3%.

Em Aparecida, a Avaliação 

de Densidade Larvária foi de 
2,6% e Cruzeiro 3%, com 41 
notificações, 26 aguardando 
resultado e quatro confirma-
ções.

Em 2019, Ubatuba confirma aumento 
de 1.173% no número de casos de dengue
Boletim epidemiológico aponta 176 contaminações nos primeiros quatro meses; 2018 teve 15 registros

Juliana Aguilera
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou no último dia 25 
um boletim epidemiológico 
sobre os casos de dengue 
nos primeiros quatro meses 
de 2019. Ao todo foram 176 
confirmações, um aumento de 
1.173% em relação à 2018. 
No ano anterior, foram regis-
trados 15 casos. Outras 708 
pessoas aguardam resultados 
do exame. 

A Vigilância em Saúde da 
cidade informou que o au-
mento se deve ao subtipo do 
vírus. O sorotipo 2 teve pouca 
circulação em anos anteriores, 
pois a maior parte de casos 
de dengue registradas até 
então foram do tipo 1, 3 e 
4. O aumento expressivo do 
número de pessoas contami-
nadas seria motivado pelo fato 
de a população não ter sido 
exposta ao tipo. Além disso, 

a época de calor intenso e 
de chuvas também favorece 
a proliferação do mosquito 
transmissor Aedes aegypti.

A supervisora da Vigilância 
em Saúde, Patrícia Sanches, 
explicou que o vírus já cir-
culava pelo interior de São 
Paulo. “Isso chega aqui devido 
a movimentação de pessoas, 
já que aqui é um município 
turístico”, afirmou. Os bairros 
com maior registro da doença 
em Ubatuba são o Perequê 
Mirim, Estufa 2, Itaguá e a 
região central. 

Para combater o vírus, a 
Vigilância promove ações 
sugeridas pelo Ministério da 
Saúde para a secretaria Esta-
dual da Saúde. A Prefeitura 
recomenda o uso de repelen-
tes, e afirma que a melhor 
prevenção é eliminar os cria-
douros do mosquito. Em caso 
de aparecimento de sintomas 
como febre alta, de 39ºC a 
40ºC, com início repentino, 
dores musculares nas juntas e 
atrás dos olhos, dor de cabeça, 
fraqueza, vermelhidão no cor-
po e coceira, é recomendado 
buscar atendimento médico 
imediatamente. É aconselhado 
também que o paciente beba 
muita água.

Foto: Rafaela Lourenço

Trabalho de visitas às casas de Ubatuba em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 05/05/2019 das 01h07 às 01h56. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado


