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Transporte de Guará tem horários 
cortados depois de furto de ônibus
Sete linhas do transporte coletivo tiveram horários suprimidos temporariamente na última semana

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O furto de 11 ônibus do 
TUG (Transporte Urbano de 
Guaratinguetá) na última 
semana afetou o serviço na 
última semana. Os veículos 
tiveram retirados os painéis 
tacógrafos (dispositivo que 
monitora o tempo de uso 
do veículo). Os horários de 
algumas linhas do transpor-
te coletivo foram cortados 
temporariamente.

A ocorrência foi registrada 
na madrugada do último dia 
7, na garagem das empresas 
São José e Oceano, à rua 
Castro Santos, no Campo do 
Galvão. Ainda não há infor-
mações sobre suspeitos de 
terem cometido esse crime.

Segundo levantamento 
feito pelas empresas, o pre-
juízo pode ultrapassar os 
R$ 60 mil. Uma câmera de 
monitoramento instalada 
próxima ao local e imagens 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) são usadas na 
investigação, iniciada pelo 
1° Distrito Policial de Gua-
ratinguetá. 

Ao todo foram 12 veículos 
depredados e furtados, 11 
deles eram de uso do TUG 
e um veículo fazia viagens 

intermunicipais rodoviárias. 
Os furtos causaram impactos 
imediatos no cronograma de 
horários da malha rodoviá-

ria municipal, que precisou 
ser reajustada e teve cortes 
emergenciais que ainda estão 
em vigor.

Ônibus das empresas responsáveis pelo transporte público de Guaratinguetá, atacado na última semana, serviço sofreu alteração na cidade

Foto: Leandro Oliveira

A linha 2 São Manoel teve 
corte nos horários das 6h10, 
16h10 e 18h20. Na 6 Santa 
Luzia, foram retirados os 

horários das 5h55, 6h55, 
16h45 e 17h45. Na 4 Pingo 
de Ouro, foram suprimidos 
6h10 e 7h10. Na 22 Nova 
Guará foram cortados os das 
6h, 17h e 18h25. A linha 26 
Jardim do Vale via Adhemar 
de Barros, 6h15 e 7h15 foi 
cortada. No Santa Clara, 
houve cortes em 16h30 e 
17h30. Na linha Norte Sul, 
foi cortado o horário das 
16h45.

De acordo com a empresa, 
existe um serviço de vigilân-
cia 24 horas na garagem e 
também imagens de segu-
rança interna. Não há um 
prazo para regularização 
dos horários do transporte 
coletivo de Guaratinguetá. 

Imagens das câmeras de 
segurança na avenida Jus-
celino Kubitschek, rua Pires 
Barbosa, centro de Guara-
tinguetá e até a entrada da 
cidade próximo a um ataca-
dista à margem da Rodovia 
Presidente Dutra estão sendo 
analisadas. As empresas pre-
cisarão repor as peças furta-
das. Até o fechamento dessa 
edição, nenhum suspeito ou 
autor foi identificado.

Prefeitura de Ubatuba moderniza Centro de Reabilitação
Com investimento de R$ 50 mil, prédio tem setor para crianças e moradores com limitações físicas

Ala para atendimento a pessoas com limitações físicas do Centro de Reabilitação; estrutura entregue promete ampliar atendimento em Ubatuba

Foto: Divulgação PMU

Lucas Barbosa
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
entregou na última segun-
da-feira a nova sede da Unir 
(Unidade de Reabilitação). 
Reformado e modernizado 
através de um investimento 
municipal de R$ 50 mil, o 
prédio conta com um setor 
exclusivo destinado a pro-
cedimentos terapêuticos 
em crianças. Com a ação, o 
governo espera proporcionar 
uma melhor estrutura de 
atendimento aos pacientes 
com deficiências físicas tem-
porárias ou permanentes. 

Localizado no Centro, o 
imóvel que sedia a Unir 
anteriormente abrigava o 
Posto de Saúde Umuarama, 
transferido para outro ponto 
do bairro. Após quase três 
meses de reforma, o prédio 
recebe desde a última se-
gunda-feira moradores  de 
todas as faixas etárias que 
lutam para superarem suas 
limitações físicas ou mini-
mizarem os danos causados 
por paralisias momentâneas 
e lesões.

De acordo com a Prefeitu-
ra, ao contrário de sua antiga 
sede, o Unir conta agora 
com cobertura em sua área 
de entrada, maior espaço 

para o setor administrativo 
e de recepção de pacientes, 
sala de reuniões de equipe, 
banheiros adaptados para 
portadores de necessidades 
especiais, salas exclusivas 
para atendimentos psicoló-
gicos e de procedimentos 
de estímulos terapêuticos a 
crianças.

Com o avanço estrutural, a 
expectativa do município é 
que a unidade aumente seu 
número de atendimentos, 
que no ano passado superou 
26 mil. 

Segundo a coordenação 
da Unir, a ferramenta possui 
quatro frentes de trabalho. 
Na frente de ortopedia são 
atendidos pacientes que se 
recuperam de fraturas, ci-
rurgias ortopédicas e dores 
agudas. Já frente de fisiote-
rapia neurológica, além de 
adultos vítimas de derrames 
cerebrais ou amputações, 
recebem tratamento crianças 
com paralisia cerebral e com 
más formações   congênitas.

No setor de fonoaudiologia 
são atendidos pacientes que 
sofrem de disfagia (dificul-
dade de engolir alimentos), 
principalmente em decor-
rência de derrames cere-
brais. Na frentende terapia 
ocupacional são realizados 
procedimentos que buscam 

recuperar a função do corpo 
após graves lesões. 

A unidade também oferece 
atendimentos psicológicos 
aos frequentadores e suas 
famílias, com a meta de au-
xiliarem também na reabili-
tação emocional.  “As ações 

têm o objetivo de ajudarem 
o paciente a retornar para 
as atividades diárias da vida 
como comer, vestir-se, to-
mar banho, se não sozinho, 
pelo menos com a menor 
dependência possível”, ex-
plicou a coordenadora da 

Unir, Leovigilda César. Os 
moradores interessados em 
ingressarem na Unir, locali-
zada à rua Doutor Esteves da 
Silva, primeiramente devem 
se consultar nas unidades 
de ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) de seus bairros, 

que serão responsáveis pelos 
encaminhamentos à unidade 
especializada. 

Caso queiram esclarecer 
dúvidas, os pacientes podem 
entrar em contato com a 
coordenação da Unir através 
do contato (12) 3832-4111.
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Marquinhos da Colchoaria

Bastidores da Política

Rafic Zake

Márcio & Ernaldo

Marcus Soliva

Conhecendo a concorrência
É voz corrente entre a classe 

política – extra governo municipal – 
que nem tudo será céu de brigadeiro’ 
para Thales Gabriel em seu desafio 
de conquistar mais uma mandato 
frente à Prefeitura de Cruzeiro. 
Disseram que o ex-vereador Marco 
Aurélio está pronto para ‘dizer o 
sim’ a um dos grupos que pretendem 
contrapor o atual prefeito em sua 
proposta de reeleição. Perguntem 
ao...

Terceira via
Embora muitos contem com a 

possibilidade de prorrogação de 
mandato, a oposição de Cruzeiro 
joga com todas 
as possibilidades 
de que em 2020, 
postulantes  à 
Câmara e a Pre-
feitura devam se 
confrontar, com 
destaque a figura 
carismática do 
ex-prefeito Rafic 
Zake, hoje visto como terceira via.

Na alegria, na tristeza...
A expectativa do mercado polí-

tico de Aparecida tem se voltado à 
Câmara nos últimos dias, onde será 
discutida uma das contas rejeitadas 
do governo passado de Márcio 

Siqueira. Mes-
mo com a vaga 
lembrança do 
ex-prefeito, a 
possibilidade 
do atual chefe 
do Executivo, 
Ernaldo Mar-
condes, estar na 
vala comum da 

análise do Legislativo ‘esquenta’ o 
clima na cidade. Apostas - Com o 
atual prefeito podendo ficar inele-
gível, caso a as contas de Márcio 
Siqueira ‘leve tinta’ na próxima se-
mana, a especulação política aquece 
o mercado de apostas na Capital 
Mariana da Fé, vislumbrando me-
nor concorrência nas urnas no ano 
que vem. Ah! Se houver eleição, é 
claro!!!

Agenda positiva
Tornou-se voz corrente em Lo-

rena a intermediação do vereador 
Marquinhos da Colchoaria, de 

alguns empre-
sários de Minas 
Gerais com o 
prefeito Fábio 
Marcondes, dias 
atrás. Na pauta 
do encontro, a 
possibilidade 
da instalação de 
uma montadora 

de veículos elétricos no prédio onde 
funcionou a Comil – hoje sob o 

Tiro ao alvo

Dr. Morgado e os vereadores Luizão, Celão - presidente e Marcelo Santa Casa

O ex-secretário de finanças da Prefeitura de Guará – período de Nelson Mathí-
dios – ex-juiz classista e interventor judicial Dr. Antonio Morgado fez uso da tribuna 
da Câmara esta semana, em atenção a um requerimento do vereador Fabrício da 
Aeronáutica, para falar dos prós e contras da possível extinção da Agência Regula-
dora – Arsaeg. Pela avaliação de muitos, de positivo não se ouviu nada, mas sobrou 
críticas para todos: prefeito, diretores do Serviço de Água e Esgoto de Guaratinguetá 
- Saeg (leia-se Miguel Sampaio) e até à Fundação Getúlio Vargas (autora de uma 
auditoria do contrato com ex-CAB, hoje Guaratinguetá Saneamento).

A lei do retorno
O momento ‘tribuna livre’ na 

Câmara, que abriu oportunidade para 
o Dr. Morgado ‘desopilar o fígado’ 
em cima da administração públi-
ca & Cia Ltda. 
Em contrapar-
tida, provocou 
disposição do 
prefeito Marcus 
Soliva em ocu-
par o mesmo es-
paço e ‘botar os 
pingos no Is’, na 
versão de quem 
está com o ‘calo apertado dentro do 
sapato’. A previsão é que muitos de-
verão disputar os melhores lugares na 
assistência da Câmara, apostando no 
contraponto de Soliva às ‘considera-
ções’ do advogado - que se resumiu a 
um êxtase momentâneo do vereador 
Fabrício da Aeronáutica, autor do 
convite...

controle do Bradesco. Os investido-
res analisam a cidade sobre vários 
aspectos: a estrutura do local, loca-
lização, facilidade de logística e a 
seriedade da administração pública.

Não convidem para...
...a mesma picanha o prefei-

to Isael Domingues e o vereador 
Renato Cebola, principalmente se 
o churrasqueiro 
for o presiden-
te do Sindicato, 
Daniel Ramos, e 
o churrasco seja 
em comemora-
ção aos servido-
res municipais 
de Pinda, que 
por ‘obra e gra-
ça’ do parlamentar ainda não tiveram 
o reajuste contabilizado em seus 
holerites...

O que muitos querem saber
Qual a finalidade do quinteto da 

oposição – Ronaldo Pipas, Renato 
Cebola, Rafael Goffi, Rodelerley 
Miotto e professor Osvaldo – oficiar 
a Câmara para suspender a sessão 
extraordinária desta sexta-feira, cuja 
convocação era a votação do reajus-
te de 4% no salário dos servidores 
municipais de Pinda?

Treme-treme
Enquanto unia esforços com os 

vereadores da oposição de Pinda 
para “melarem” a sessão extraordi-
nária que deveria ter ocorrido, o pre-
sidente do Sindicato dos Servidores, 
Daniel Ramos, ganhou um motivo 
para se preocupar. Alvo de uma in-
vestigação do Ministério Público, o 
sindicalista foi convocado para uma 
audiência na sede da Procuradoria 
do Trabalho, no próximo dia 6, em 
São José dos Campos. A Justiça ana-
lisa a denúncia de que Ramos ocupa 
indevidamente o cargo, já que não 
é considerado por lei um servidor 
municipal estável. A notícia sobre 
o risco do presidente ser obrigado 
a deixar a função agradou diversos 
servidores, que há muitos anos co-
bram uma renovação no comando 
do órgão, onde Ramos ‘reina’ desde 
1993. 

Tiro no pé
Circula pelos balcões de Pinda 

que o presidente do Sindicato dos 
Servidores, Daniel Ramos, pode 
até fazer o prefeito Isael Domin-
gues ‘sangrar’ na assembleia geral 
agendada para este sábado - com a 
finalidade de discutir a possibilida-
de de greve geral em retaliação ao 
reajuste sugerido pela administra-
ção pública à categoria - mas não 
escapará dos rigores do Ministério 
Público do Trabalho, onde está em 
cheque a legalidade de seu cargo na 
presidência da entidade.

Renato Cebola

Dose dupla
O prefeito Fabio Marcondes bus-

ca aprovar o projeto da concessão 
geral do lixo (que regulariza Lorena 
nas normas e exigências do meio 
ambiente) na Câmara, em duas fases. 
Esta semana, entre críticas e consi-
derações, os vereadores aprovaram 
por 12 votos contra 4 a alteração do 
PPA, que permite adequar o valor 
de um provável contrato para ter-
ceirização do serviço. Nos próximos 
dias, a Prefeitura deve encaminhar 
ao Legislativo o projeto completo 
para avaliação dos parlamentares, 
com previsão de uma votação em 
tom mais 'acalorado'.

Sai que 'eu vi primeiro...'
Parece que o efeito Bolsonaro 

que tem agitado várias massas so-
ciais do país ainda não chegou em 
Guará. A prova disso, que integran-
tes de seu partido - o PSL na cidade, 
tem se degladiado com lideranças 
que buscam os primeiros 'assentos' 
na legenda majoritária e também na 
lista de postulantes ao Legislativo. 
Até o Sargento Julio Cesar - que 
obteve 10.243 votos na eleição de 
deputado, proporcionalmente mais 
que Regis Yasumura, com 14 mil 
nas urnas locais - teve que 'fazer 
cara feia' para  para muitos oportu-
nistas que pensam em abocanhar a 
legenda de prefeito no ano que vem. 
Detalhe: o Coronel Salomão conti-
nua montando sua barraquinha na 
Praça Conselheiro para captação de 
filiados. Segundo o Celso Ricardo, já 
conseguiram três ou quatro em dois 
finais de semana...

Maresia 
A falta da elaboração de proje-

tos e requerimentos relevantes por 
parte dos vereadores de Ubatuba 
tem gerado descontentamento pelas 
principias rodas políticas da periferia. 
Alguns moradores mais insatisfeitos 
suspeitam que a maresia da cidade 
litorânea pode estar afetando o de-
sempenho dos parlamentares. Assim 
como a maioria das sessões de 2019, 
a da noite da última terça-feira foi um 
festival de moções de congratulações, 
requerimentos de podas de árvores e 
mudanças de nomes de ruas. A pos-
tura do Legislativo vem frustrando 
os eleitores que cobram uma maior 
contribuição dos parlamentares em 
propostas que contribuam para a   
desenvolvimento do município.

Ou chora ou ri???
A aparente falta de 'um nome' 

entre os governistas para disputar 
a sucessão do prefeito de Lorena, 
Fábio Marcondes, tem preocupado 
muitos eleitores pelo que sobrou 
de postulantes, e feito outros rirem 
diante de algumas revelações para 
2020 (se houver eleição). Imaginem 
a dupla 'Be & Be'! É de rir ou chorar?

Lorena inaugura 
Centro do Idoso
Espaço tem serviços especializados em 
área de 827 m² e R$ 1 milhão investidos

Da Redação 
Lorena

A Prefeitura de Lorena inaugu-
rou, no último dia 14, o Centro do 
Idoso, onde também irá funcionar 
o Ambulatório de Especialidades 2 
e a farmácia, que funcionavam no 
antigo prédio do Inamps (Instituto 
Nacional Assistência Médica Previ-
dência Social).

O Centro do Idoso contará com 
serviços especializados como Ge-
riatria, Urologia, Neurologia, Otor-
rinolaringologia, Oftalmologia, 
Dermatologia, Ortopedia, Gastro-
enterologia, Endocrinologia, Nutri-
cionista, Cardiologia, consulta de 
enfermagem e rápido acesso aos 
medicamentos.

O local, com dois pavimentos, ocu-
pa uma área de 827 m², quatro salas 

multiuso, salas para atendimento 
geriátrico, psicológico, suporte em 
enfermagem, assistência social, tera-
pia ocupacional, fisioterapia, sala de 
academia e convivência, recepção, 
salão para administração, terraço, 
cozinha, vestiários e sanitários.

O prédio recebeu um investimento 
federal de R$1.011.101,19, e abriga 
também equipamentos em fisiotera-
pia e musculação (bicicleta, esteira 
elétrica, simulador de caminhada, 
tatame de EVA, estação de muscula-
ção para várias opções de exercícios, 
o que permite trabalhar diferentes 
grupos musculares), além de mo-
biliário permanente como mesas, 
cadeiras, arquivos, computadores, 
sofás, TV, geladeiras e fogões.

O Centro do Idoso está em fun-
cionamento na rua Tupi, no bairro 
Vila Hepacaré.

Foto: Reprodução PML

Fábio Marcondes abordado pela população durante entrega do centro em Lorena

Ubatuba - Repercutiu acima 
da média a entrega à população de 
Ubatuba do novo prédio da Unir 
(Unidade de Reabilitação) que atende 
moradores com deficiências físicas 
temporárias ou permanentes de Uba-
tuba. O prefeito Délcio Sato explicou 
que a reforma e ampliação foi através 
de recursos municipais, e a motivação 
do novo espaço é para oferecer maior 
estrutura para a equipe médica, em 
contribuição aos pacientes que bus-
cam superar suas limitações físicas. 
O atrativo da nova unidade, que 
deverá atingir um número maior de 
atendimentos, chamou atenção até de 
alguns opostos políticos do governo 
Sato, quem sabe para ‘acertar dor de 
cotovelos’ no setor de ortopedia. Ah! 
Além de ortopedia, a Unir oferece tra-
tamentos gratuitos nas áreas de fono-
audiologia, fisioterapia e neurologia. 

Pindamonhagaba - Os vereadores  
da cidade parecem que não deram a 
real importância que os servidores 
esperavam quanto à discussão sobre o 
reajuste de 2019 da classe. Enquanto a 
Prefeitura trava uma verdadeira queda 
de braço com o Sindicato, a Câmara fez 
a "política de liquidificador", aquela 
em que você bate e bate e não vira 
nada. Ou melhor, vira, a semana, e nada 
para os funcionários, que aguardam o 
resultado da disputa entre os 4% ofe-
recidos pela administração municipal 
e os 5% solicitados pelos sindicalistas. 
Além de não ajudarem a definir, o que 
poderia ter sido feito nesta sexta-fei-
ra, em sessão extraordinária que foi 
cancelada, os parlamentares parecem 
querer que Isael Domingues ferva na 
frigideira da política até a próxima 
semana. Ou seja, o voto mais uma vez 
à frente do povo...
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Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cruzeiro (SP) 
Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 

Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Segunda Publicação.  
 

DESTINATÁRIOS: A toda a comunidade e a quem mais interessar possa. 
 

O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 16 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA qualquer interessado, a comparecer única e 
exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para conhecer e, 
se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
USUCAPIÃO (Procedimento: 72.984), formulado por Roberto Camargo, empresário, RG: 5.317.721-
6 SSP-SP, CPF/MF: 315.074.098-34, e sua esposa Maria Margarida Luz Rodrigues Camargo, 
empresária, RG: 8.270.008-4 SSP-SP, CPF/MF: 887.140.398-34, residentes nesta Cidade de Cruzeiro 
(SP), na Rua Dom Bosco, nº 200, Centro; referente a um (01) terreno de 2.003,13 m² em que 
edificado um prédio comercial atualmente correspondente à “Oficina Robertão”, localizado na esquina 
da Rua José de Paula Ferraz com Avenida Luiz Bittencourt, no “Itagaçaba”, em Cruzeiro (SP), com 
origem na Matrícula 4.043 desta serventia; o qual alegam ser da posse deles, com ânimo de dono, 
sem interrupção ou oposição, por mais de vinte (20) anos; e, portanto, adquirido por usucapião 
extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código Civil. Assim, quaisquer interessados, 
seja qual for a natureza do eventual prejuízo alegado, poderão comparecer nesta serventia, para 
informações e impugnações que se entenderem cabentes. Ficam os notificados advertidos de que 
a não impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado desta segunda e última 
publicação deste edital, fará presumir a anuência ao procedimento de usucapião em curso. O 
Oficial. Cruzeiro (SP), 22/05/2019.  

 
 
 
 
 

BALANÇO PATRIMONIAL

CRECHE NOVA VIA
PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CNPJ: 65.043.549/0001-09
Emissão: 29/04/2019

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
"A EMPRESA RODOVIÁRIO OCEANO 
LTDA, CNPJ 07.811.161/0001-04, I.E. 
332.154.283.115, LOCALIZADA NA 
RUA JULIO SOARES NOGUEIRA, 140, 
CEP 12505-130, CAMPO DO GALVÃO 
- GUARATINGUETÁ/SP TELEFONE: 
(12) 3123-4848. Notifica a perda da 2ª via 
(não utilizável) dos bilhetes de passagens 
rodoviários das séries: D1 utilizada no 
trecho de Guaratinguetá a Parati de nº 
5251 a 5300, 5351 a 5400, 5451 a 5500, 
6301 a 6400, 6451 a 6459 de valor unitário 
R$42,90; 6460 a 6500 de valor unitário R$ 
47,05; 6651 a 6700, 6951 a 7000 de valor 
unitário R$ 47,15. D2 utilizada no trecho 
de Taubaté a Parati de nº 6401 a 6450, 
6551 a 6650, 6751 a 6762 de valor unitário 
R$ 32,50; 6763 a 7050, 7351 a 7400 de 
valor unitário R$ 35,80. D3 utilizada no 
trecho de Ubatuba a Parati de nº 9101 a 
9150, 9651 a 9700, 9851 a 9900, 9951 a 
10100, 10151 a 10241, 10424, 10243 a 
10250, 10351 a 10355 de valor unitário 
R$ 14,75;10356 a 10423,10242, 10425 
a 10450, 10501 a 10650, 10701 a 10750, 
10801 a 10850, 11001 a 11050, 11101 a 
11150, 11451 a 11550 de valor unitário 
R$ 16,25. Todos do auto 07-0077-00  
devidamente preenchidos."

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 – PROC. 181/2019
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 Contratação de empresa
especializada na execução serviços de reforma, ampliação e modernização do Campo de
Futebol com construção de vestiário e iluminação do Campo, localizado no Bairro Vila
Passos, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
CONTRATADA: R NHONCANSE JUNIOR EPP CNPJ: 14.527.146/0001-02
VALOR TOTAL: R$ 289.879,03 (duzentos oitenta e nove mil oitocentos setenta e nove reais 
e três centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 – PROC. 250/2019
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 Contratação de Bolsa
Maternidade e trocador de fralda portátil para atender as Gestantes do Município de 
Lorena que realizam Pré-natal na Atenção Básica, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
CONTRATADA: A. M. WELLER CONFECÇÕES ME CNPJ: 04.350.099/0001-02
VENCEDORA DO LOTE: 01, 02, 03, 04.
VALOR TOTAL: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais).

Queimadas na Dutra registram aumento de 14,3% na região 
CCR Nova Dutra inicia campanha de conscientização para evitar novos focos, que chegaram a cinquenta no Vale do Paraíba

Caroline Meyer
Região

Para diminuir o número 
de focos de incêndios, a CCR 
Nova Dutra iniciou na última 
segunda-feira uma campanha 
de prevenção contra queima-
das às margens da rodovia 

que liga São Paulo ao Rio 
de Janeiro. A medida busca 
combater os incêndios, que 
vem crescendo nos últimos 
meses, com mais de cinquenta 
focos registrados na região.

O levantamento realizado 
pela concessionária contabi-
lizou, de janeiro a abril, 136 

focos de incêndios nas mar-
gens da rodovia Presidente 
Dutra. O número representa 
um aumento de 14,3% em re-
lação ao ano passado, quando 
119 focos foram registrados 
no mesmo período.

A Via Dutra, que possui 
401 quilômetros de extensão 
e abrange 17 das 39 cidades 
que compõem a região do Vale 

do Paraíba, detectou 54 focos.
Em outros trechos da rodo-

via também houve registros, 
como na Baixada Fluminense, 
com 35 focos, 29 no trecho 
Sul Fluminense e outros 18 
focos na Grande São Paulo.

O material informativo 
distribuído pela concessio-
nária aponta que a bituca de 
cigarro jogada nas estradas 

é a principal causadora dos 
incêndios. O cigarro mal 
apagado e as vegetações 
ainda mais secas devido ao 
período de estiagem são um 
combustível para a incidência 
de incêndios.

A campanha, que será re-
alizada até setembro, inclui 
faixas na rodovia e dicas de 

segurança na programação 
na rádio da CCR FM 107,5 e 
nos PMV's (painéis eletrôni-
cos de mensagens variáveis). 
O diferencial, desta vez, está 
no uso de personagens infan-
tis na ação. As faixas infor-
mativas irão ser ilustradas 
por “Desfarolando”, “Mentira 
Cabeluda” e “Responsa”.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

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

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

A� nal, a Câmara é sua.

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

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
COMUNICADO OFICIAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA comunica aos ENGENHEIROS, 
ARQUITETOS E CORRETORES DE IMÓVEIS que, havendo interesse, enviem 
orçamento para possível avaliação de 15 (quinze) bens públicos, a fim de instruir 
futuro chamamento público.  

O valor determinado para a avaliação global deverá levar em conta que a avaliação 
propriamente dita, quando do chamamento público, terá que seguir as normas 
técnicas da NBR 14653/2011. 

Quanto aos CORRETORES DE IMÓVEIS, estes deverão estar inscritos no CNAI – 
Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis. 

Os interessados poderão retirar a listagem dos imóveis na Secretaria de 
Administração Municipal, situada na Av.Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, para 
posterior envio de orçamento que deverá ser entregue até o dia 30 (trinta) do mês 
corrente, impreterivelmente, na mesma Secretaria.  

Lorena, 22 de maio de 2019. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Ação do Simpósio de História do Vale do 
Paraíba cobra volta do curso de Geografia
Encontro em Lorena reúne estudantes e acadêmicos para aborda futuro da área com palestras e debates

Da Redação
Lorena

Uma iniciativa do IEV (Ins-
tituto de Estudos Valeparai-
banos) está promovendo o 
31º Simpósio de História do 
Vale do Paraíba, que nesta 
edição debate “A geografia 
na compreensão regional”. 
O encontro, que tem início 
marcado para a próxima 
sexta-feira e segue até o dia 
27, terá duração de quatro 
dias. A programação começa 
com palestra com o historia-
dor Francisco Sodero sobre 
“A formação da sociedade 
valeparaibana”.

O debate será mediado 
pelo jornalista Joaquim Ma-
ria Botelho, e contará com a 
presença de outros historia-
dores afiliados ao Instituto. O 
segundo dia do evento será 
dividido em dois períodos, 
das 9h às 17h30, quando 
haverá apresentação de 
trabalhos acadêmicos dos 
professores que compõe o 
Simpósio.

A segunda parte da progra-
mação inicia-se a partir das 
19h, com o lançamento de 
livros de escritores regionais 
do IEV.

No penúltimo dia ocorrerá 
um cronograma extenso que 
se inicia já pela manhã, por 
volta das 9h, com o mini-
curso “Ensino, Geografia e 
Novas Tecnologias”, que será 
conduzido pelo professor 
Júlio Ribeiro do instituto 
de qualificação Geoeduc. O 
curso é uma preparação para 
o evento seguinte da progra-
mação, realizado a partir 
das 11h, com o lançamento 
do manifesto para o retorno 
dos cursos de Geografia. A 
reinvindicação pede pela 
retomada da modalidade à 
grade de cursos oferecidos 
pelo Unisal (Centro Uni-
versitário Salesiano de São 
Paulo), e será liderada pelo 
presidente do IEV, Diego de 
Almeida.

A programação do dia re-
torna às 18h20, após mais 
uma rodada de apresentação 

de trabalhos.
A mesa liderada pela re-

pórter Lillian de Paula irá 
discutir o tema “Luz, Câmera 
e Serra”, trazendo para o de-
bate os desafios enfrentados 
pelos repórteres da região 
para dar andamentos às suas 
produções nas áreas próxi-
mas à serra da Mantiqueira.

O encerramento do encon-
tro será comemorado com 
uma viagem a São José do 
Barreiro, marcada para às 
6h30, tendo como ponto de 
encontro o Café Malerba, 
à rua Joaquim Luís Bastos, 
nº20, próximo à praça Ro-
sendo Pereira Leite (Praça 
do Quartel).

A viagem terá uma visita 
guiada a uma fazenda per-
tencente à entidade orga-
nizadora do evento, acom-
panhado por um almoço 
de confraternização com 
comidas típicas.

Os interessados em par-
ticipar do simpósio ainda 
podem se cadastrar pelo site 
iev.com.br, com ingressos à 

Atividade do IEV, que organiza o Simpósio de História do Vale do Paraíba, a partir da próxima sexta-feira

Foto: Reprodução IEV

venda a partir de R$15 para 
estudantes e R$ 70 para 
professores (não incluem o 
preço da viagem e do almoço 

de confraternização).
O 31º Simpósio de História 

do Vale do Paraíba será rea-
lizado na sede do Instituto, o 

Unisal (Centro Universitário 
Salesiano), localizado à rua 
Dom Bosco, nº 284, no Cen-
tro de Lorena.

Lavrinhas recebe três novos 
veículos para reforçar frota

Da Redação
Lorena

A frota municipal de La-
vrinhas aumentou. Na úl-
tima semana, a Prefeitura 
recebeu três novos carros, 
incluindo uma van com 19 
lugares para o transporte da 
população.

Os veículos zero km foram 
adquiridos por meio de re-
cursos próprios captados por 
uma emenda, e fazem parte 
do projeto de reestruturação 
da frota do município. Ao 
todo, cerca de 17 veículos já 
foram adquiridos desde o iní-
cio da atual administração.

O evento de entrega con-

tou com a presença do pre-
feito, Sérgio Ruggeri (PTB), 
o secretário de Saúde, Nilton 
Nogueira, a secretária da 
Educação, Fátima Santos, o 
secretário de Agricultura, 
Abastecimento e Pecuária 
Jonathan Carneiro, e o secre-
tário de Transportes Renato 
Marassi.


