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Prefeito nega falhas em contrato 
denunciado da Planneta Educação
MP aponta condição irregular de empresa, favorecimento em edital e falta de prestação de serviços

Da Redação
Cruzeiro

O Ministério Público de São 
Paulo denunciou o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (SD), secretários e 
servidores por improbidade 
administrativa na contratação 
da editora Planneta Educa-
ção. Há acusações como o 
favorecimento no edital e a 
falta da prestação de serviço 
contratado. O Executivo nega 
irregularidades.

Segundo a ação civil pú-
blica, a atual administração 
firmou um contrato no valor 
de aproximadamente R$ 3 
milhões com a editora, em 
2017 pelos serviços de Famí-
lia Participativa, com visitas 
às residências dos alunos, e 
Matemática Inovadora sendo 
um auxílio na formação dos 
professores.

A Justiça aponta que além 
do Executivo não ter feito um 
estudo prévio comprovando a 
necessidade dos respectivos 
serviços na Educação, houve 
um direcionamento no edital 
exigindo detalhes e especifi-

cações idênticas a proposta 
apresentada pela editora, 
o que tornaria impossível 
não desclassificar a empresa 
concorrente. “Surpreenden-
temente, a empresa Planneta 
Educação já possuía o livro 
com as exatas especifica-
ções e, mais, publicado pela 
própria editora da empresa, 
de maneira que seria abso-
lutamente impossível para 
qualquer outra empresa cum-
prir as exatas especificações 
constantes do edital (trecho 
da decisão judicial)”.

Outro fator que o promotor 
Lucas Mostaro de Oliveira 
destacou foi a irregularidade 
na contratação da empresa 
devido à condenação do em-
presário Luís Antônio Namura 
Poblacion, ligado diretamente 
à Planneta, em que o impedia 
de firmar contratos com o 
poder público até 2019.

O promotor destaca que na 
prestação dos serviços esta-
vam inclusas trezentas visitas 
mensais às residências dos 
estudantes para promover 
a interação familiar com o 
rendimento escolar do aluno, 

mas de novembro a dezem-
bro de 2017 apenas 148 
visitas foram feitas, custando 
R$1.386.000 individualmen-
te, ao erário.

Em nota, a Prefeitura nega 
qualquer tipo de irregularida-
de, e se diz apoiar as medidas 
de investigação. “Reforçamos 
que o referido processo judi-
cial jamais foi ou será refuta-
do pela atual administração 
cruzeirense, pois apenas 
governos corruptos e deso-
nestos temem investigações, 
e, nessa linha, temos certeza 
de que será provado que os 
serviços licitados foram de 
interesse da educação. Os 
valores praticados se manti-
veram sempre alinhados aos 
de mercado, a atividade se 
reverteu em prol dos nossos 
alunos e, portanto, atendeu 
ao interesse público, objetivo 
maior do governo local”.

Buscando um posiciona-
mento da Planneta Educa-
ção, a equipe do Jornal Atos 
procurou a empresa via tele-
fone e e-mail, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta matéria.O prefeito Thales Gabriel, que afasta irregularidades na contratação de empresa para educação municipal

Câmara rejeita denúncia 
contra Sato em Ubatuba
Vereadores destacam que transação de 16 anos foi baseada em 
irregularidades e que atual gestão não pode ser responsabilizada

Da Redação
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba ar-
quivou na última terça-fei-
ra a denúncia protocolada 
no último dia 19 pedindo 
cassação do prefeito Délcio 
José Sato (PSD) por “crime de 
responsabilidade e descum-
primento de ordem judicial”. 
A abertura da processante foi 
barrada por falta de preen-
chimento de requisitos legais 
do denunciante (um morador 

da cidade) à Justiça Eleitoral 
para protocolar a denúncia, 
além de falhas no processo.

O pedido para a abertura 
do processo de cassação do 
prefeito foi entregue em 19 
de março, pelo morador Be-
nedito Moreira dos Santos. 
O documento questionava a 
construção de uma CEI (Cen-
tro de Educação Infantil) e o 
uso da área, com justificativa 
de crime de responsabilidade 
e descumprimento de ordem 
judicial. O CEI teria sido 

construído em terreno não 
pertencente ao município, 
no bairro Sumaré. A área 
pertencia à Elektro (empresa 
brasileira de distribuição de 
energia elétrica) e foi desa-
propriada para a construção 
da creche, com orçamento de 
R$ 2,8 milhões. 

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Atos na última 
semana, Sato destacou que “o 
denunciante se confundiu e 
deixou pista de motivação 
política, quando mistura 
desapropriação com valor da 
obra. Essa área foi desapro-
priada há vinte anos”

Passa seguir, a solicitação 
precisaria de dois terços dos 
votos, mas acabou rejeitada 
com nove votos na última 
terça-feira.

A Prefeitura destacou que 
a compra da área foi reali-
zada durante o governo do 
ex-prefeito Paulo Ramos 
(2001-2004) e a construção 
do CEI iniciada pelo por 
Mauricio Moromizato (2013-
2016).

O processo foi considera-
do irregular pela Câmara, 
que lembrou que à época 
transação “esta Casa de Leis 
não foi consultada. Para se 
fazer uma compra ou venda 
haveria a necessidade dessa 
consulta. Assim, já é um 
processo antiético no nasce-
douro, em relação a própria 
Câmara, além de contar com 
a intermediação de um cor-
retor”, destacou o vereador 
Ricardo Côrtes (PSC) durante 
a sessão. “Incorre em crime 
de responsabilidade, que 
seria o prefeito lá de trás 
(Paulo Ramos) que fez isso. 
Lá se foram 15 ou 16 anos 
dessa ocorrência, passaram 
cinco prefeitos nesse período 
e a Câmara desconhecia isso, 
ninguém ficou sabendo dessa 
mutreta”.

O vereador entende que o 
processo deve continuar no 
Judiciário, mas os vereadores 
teríam de abrir uma CPI re-
trógrada para pôr os “pingos 
nos is” e saber de quem é a 
responsabilidade.

Délcio Sato, que viu pedido de processante vetado na última terça
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Atos e Fatos
“Ele não sabe nada e pensa 
que sabe tudo. Isso aponta 
para uma carreira política.”

Márcio Meirelles  Bernard Shaw

"No futuro o presidente deveria 
pensar na reforma política"

A REFORMA REFORMISTA!
O presidente Bolsonaro, apesar 

dos seus 28 anos de experiência de 
parlamentar não aprendeu como 
funciona a casa de leis do país.

Representante de uma ala da 
sociedade, os militares, fez toda a 
sua carreira política na defesa da sua 
classe, elegeu filhos e desconhece os 
problemas do país.

Não se trata do perfil do político 
brasileiro, mas, sim do perfil do 
parlamento que com a Constituição 
de 1988 propiciou a participação da 
sociedade, através de grupos que ele-
ge representantes para defende-los.

A Constituição de 1988 fortaleceu 
o multipartidarismo onde a legislação 
permite um numero indefinido de 
partidos, desde que atendam as exi-
gências da Lei dos Partidos. O atual 
modelo presidencialista adotado no 
país, com a mencionada Constituição 
de 1988, conferiu maior autonomia 
ao Legislativo e Judiciário, além de 
tornar o processo mais livre e igua-
litário, visto todos os cidadãos têm 
direito de votar nos candidatos aos 
cargos públicos que comandam o 

Executivo e o Legislativo.
Diante deste quadro de arrumação 

política para um governo democráti-
co é necessário haver a articulação 
política, contudo, não se pode usar a 
democracia, como vimos nos últimos 
governos - a corrupção no lugar da 
articulação política.

Com um parlamento repleto de 
interesses difusos e diferentes uma 
proposta do Executivo, com certeza, 
como o caso da Reforma da Previ-
dência, irá contrariar os interesses 
dos diversos grupos representados no 
Congresso e para tanto a necessária 
articulação do detentor da iniciativa 
explicar, ponderar e fazer concessões 
– não necessariamente de corrupção 
para compensar este parlamentar que 
sofrerá do seu eleitorado restrições 
nas próximas eleições por não ter 
defendido a “classe”. Isto faz parte 
do jogo político e é possível realizar 
sem voltar a “velha política” como 
afirma o presidente.

Articulação é discutir determina-
dos temas dentro das comunidades, 
juntar pessoas, mobilizar a sociedade, 
harmonizar, combinar movimentos e 
ações de várias partes para atingir um 
determinado objetivo.

Articular é discutir temas com 
os envolvidos, cujo o interesse é o 
bem-estar da sociedade.

Presidente, se os braços não 
fossem articulados não existiria o 
abraço!

Deve, de fato, articular as dis-
cussões e os pleitos das diversas 
comunidades e organizações dirigin-
do-as para um mesmo objetivo para 
garantir o maior resultado.

O presidente tem dado demons-
trações de não ter abraçado a questão 
da reforma da previdência. Propiciou 
conceitos equivocados sobre itens da 
reforma, - na reforma dos militares 
promoveu um reenquadramento 
da carreira militar fortalecendo os 
cargos mais elevados -, retirou su-
tilmente poderes do ministro Sergio 
Moro e dispara mensagens pela rede 
social como um jovem irresponsável 
atingindo pessoas, faltando com 
a educação e atingindo possíveis 
aliados. A sensação que o presidente 
está mais ligado ao comportamento 
do brasileiro – ver o caso do carnaval 
onde publicou uma cena deplorável 
de degradação humana -, vê corrup-

ção e corruptos em todo lugar, uma 
pretensa situação de educar os parla-
mentares passando a imagem de que 
o futuro de uma nação não depende 
de interesses individuais.

Acreditar que aqueles que estão 
nos representando deveriam votar 
em prol da nação, do povo e não do 
seu partido político, do seu próprio 
interesse pessoal. O país está longe 
deste horizonte e não é o presidente 
da República que terá o papel de 
educador da sociedade, mas, sim a 
sociedade entender que mudanças 
são necessárias e o governo tenha 
atendido todas as pretensões da so-
ciedade. Isto não ocorre com o país, 
vivemos numa sociedade dependente 
do governo e levará muito tempo para 
a própria sociedade se desvencilhar 
desta dependência. É inexplicável que 
um deputado de sete legislaturas não 
tenha entendido como a sociedade e o 
parlamento se relacionam. Em síntese 
está favorecendo a tese de que a classe 
política é corrupta, e o “toma lá dá cá” 
é uma prática corrente e continuada.

No futuro o presidente deveria 
pensar na reforma política. Agora é 
a reforma da previdência para o país 
existir!

Prefeitura de Lorena e 
PM prorrogaM contrato 
do Atividade Delegada
Ação foca áreas com mais ocorrências e prioriza escolas

Jéssica Dias
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes (sem partido), firmou 
na última quarta-feira a renovação 
do convênio da Atividade Delegada 
por mais cinco anos. A medida 
tem como objetivo a fiscalização 
sobre a emissão de ruídos urbanos, 
transporte público complementar 
coletivo de passageiros pelo siste-
ma de lotação, uso e ocupação do 
solo em áreas rurais.

O convênio permite que policiais 
militares, fardados e equipados 
possam trabalhar em Regime 
Especial de Trabalho Policial, em 
dias de folga. 

Lorena conta com a atividade de-
legada desde a assinatura do con-

vênio em 2014. Segundo o secre-
tário de Segurança, Carlos Adriany 
Lescura, o efetivo da Polícia Militar 
estipulou a mesma quantidade de 
policiares, em média 156 agentes 
por mês. “Nós fazemos uma reunião 
mensal e a gente aponta aonde é 
necessário estar agindo de acordo 
com as necessidades do município. 
A Atividade Delegada ajuda a gen-
te nas rondas das escolas, praça 
Principal. Eles se posicionam em 
lugares estratégicos de acordo com 
as nossas necessidades. A gente faz 
esse levantamento junto às escolas, 
junto os moradores”, explicou o 
secretário.

Para 2019, o Executivo buscará 
priorizar as rondas nas escolas, 
tendo em vista os últimos aconte-
cimentos, como na escola estadual 

Professor Raul Brasil, em Suzano, 
onde dois ex-alunos mataram cinco 
estudantes e duas funcionárias da 
escola.

“No ano passado foi priorizada 
a praça Doutor Arnolfo Azevedo, 
porque ali nós temos um problema 
muito sério, agora diminuiu um 
pouco, que eram os jovens que 
utilizam as bicicletas na calçada 
da praça e o acúmulo de jovens. 
Então focamos e direcionamos a 
Atividade Delegada para atuar na-
quela área, e esse ano nas escolas, 
mas não abandonando a praça”, 
ressaltou Lescura.

Os policiais poderão atuar por 8 
ou 11 horas, dependendo da escala 
e disponibilidade dos mesmos. Para 
o pagamento dos PM’s, a Prefeitura 
tem um custo mensal de R$ 25 mil.

Evento de inauguração do novo batalhão; com Atividade Delegada, Polícia Militar e Prefeitura ampliam parceria em Lorena
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Na tentativa de impedir demissões, 
funcionários da Gerdau aceitam 
proposta para ter layoff em Pinda
Indústria enfrenta queda na demanda e suspende cem trabalhadores

Atendendo ao pedido da direção 
da Gerdau de Pindamonhangaba, os 
funcionários da fabricante de aços 
especiais aprovaram em assembleia 
na manhã da última segunda-feira 
a realização do layoff (suspensão 
temporária dos contratos), que 
atingirá cem trabalhadores. A me-
dida, prevista para ocorrer em abril, 
busca evitar demissões.

De acordo com o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhan-
gaba, recentemente a gerência da 
Gerdau revelou que houve uma 
queda considerável nas vendas de 
barras de aço no primeiro trimestre 
de 2019, o que consequentemen-
te “desacelerou” a produção do 
material.

Enfrentando um excedente de 
mão de obra no setor da construção 
mecânica, a empresa, que conta 
com cerca de 1,9 mil empregados, 
iniciou as tratativas com o Sindi-
cato em busca de uma alternativa 
que evitasse prejuízos financeiros 
e demissões de colaboradores.

Após algumas semanas de ne-

gociação, a empresa apresentou a 
proposta de realização do layoff. 
Colocada em votação na última 
segunda-feira, ela foi aprovada pela 
categoria.

Em nota oficial, o Sindicato dos 
Metalúrgicos explicou que o acordo 
prevê a suspensão temporária dos 
contratos pelo período de dois a 
cinco meses. 

A associação revelou ainda que 
caso a produção da Gerdau não 
melhore, o que possivelmente cau-
sará desligamentos, já existe um 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

acordo entre as partes para que os 
trabalhadores atingidos recebam 
um adicional de dois salários no 
acordo de demissão.

Além de confirmar a realização 
do layoff, a gerência da Gerdau 
informou em nota oficial que a 
queda nas vendas de barras de aço 
foi motivada pelos movimentos das 
indústrias automobilísticas do País 
que buscam reduzir seus estoques 
de produtos, principalmente em 
razão da crise econômica que atinge 
a Argentina.    

Assembleia de funcionários da Gerdau com sindicato; layoff é aceito em Pinda

Foto: Reprodução
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - 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 t ne 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 

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 – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 

– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elástica 
e piscina de bolinha. 
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: 

FAÇO pequenas mudan-
ças 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 Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838

Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis 
ou universitários em direito 
ou administração para 
Guará, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830

Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, en-
canador, serviços gerais. 
Júnior.  Telefone: 99651-
8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

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

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800

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-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001187-93.2016.8.26.0445. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia
Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS CESAR GOMES ANDRE,
RG 14.288.691 SSP/SP, CPF 120.709.838-89, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Marcello Duran Cominato, objetivando a cobrança da quantia de R$
3.855.511,70 (março/2016), referente ao inadimplemento do Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo, celebrado em 05.03.2015, entre as partes, cuja obrigação foi garantida por meio de contrato
de cessão fiduciária de direitos creditórios sobre conta vinculada. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 dias, efetuar
o pagamento integral da dívida atualizada, ocasião em que o valor dos honorários advocatícios será
reduzido pela metade, ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, prazos esses que começarão a fluir
após o decurso do prazo do presente edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, o
executado poderá requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de janeiro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 26/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: VITOR ALBERTO DINIZ
CPF: 788.144.058-91
OBJETO: Cláusula Primeira: Fica prorrogado o contrato de locação do imóvel 
situado na Rua José Eugênio de Paula Paixão, nº 166 – Olaria - SP, pelo período 
de 12 (doze meses), a partir do dia 04/04/2019, conforme estabelecido no parágrafo 
primeiro da cláusula segunda do Contrato original nº 26/2017 e no artigo 57 da 
Lei 8666/93;
Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, 
no percentual de 5% (cinco por cento), perfazendo o montante de R$ 1.045,27 
(hum mil quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), observado o interregno 
mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do último 
Termo Aditivo;
Cláusula Terceira: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 21.950,59 (vinte 
e um mil novecentos e cinquenta reais cinquenta e nove centavos), sendo certo 
que este valor será pago em 12 (doze) parcelas iguais mensais e consecutivas no 
valor de R$ 1.829,21 (hum mil oitocentos vinte e nove reais vinte e um centavos);
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Pregão Presencial 
nº 09/2016 Contrato nº 107/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: TOTALCAD LTDA
CNPJ: 20.276.355/0001-15
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo 
de vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, 
conforme estabelecido na cláusula 2.3 do contrato 
original nº 107/2016 e no artigo 57, II, da Lei 8666/93, 
a partir de 03/05/2019;
Cláusula Segunda – O valor global do presente Termo 
Aditivo é de R$ 38.310,16 (trinta e oito mil trezentos 
e dez reais e dezesseis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 11/2019 PROC. Nº 33/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de 
ar novos para uso nos veículos pertencentes a frota 
municipal, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ALBERTO CAIO TAMBORRINO 
IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃO EPP
CNPJ: 74.434.457/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 49, 51, 52, 58, 86.
VALOR TOTAL: R$ 2.298,95 (dois mil duzentos 
noventa e oito reais noventa e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 16/2019 PROC. Nº 59/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo 
e equipamentos permanente para atender as 
necessidades do Programa Bolsa Família, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ 
LTDA EPP CNPJ: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 11.
VALOR TOTAL: R$ 2.156,20 (dois mil cento 
cinquenta e seis reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 17/2019 PROC. Nº 113/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição kits de adaptação para 
motocicletas e para veículos para a Secretaria de 
Trânsito, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI 
CNPJ: 27.389.167/0001-42
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02.
VALOR TOTAL: R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 20/2019 PROC. Nº 116/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição material esportivo de diversas 
modalidades para atender a grade curricular esportiva 
das escolas e suprir atividades básicas de Educação 
Física e lúdica dos alunos da rede municipal de ensino, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: ESPORTE VALE COMERCIAL DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 10.852.944/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 21.
VALOR TOTAL: R$ 670,00 (seiscentos e setenta 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 22/2019 – PROC. 138/2019
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 fórmula infantil láctea para atender 
a demanda do Ambulatório de Infectologia, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LP SANTOS ATACADISTA ME
CNPJ: 24.926.663/0001-08
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 15.655,68 (quinze mil seiscentos 
cinquenta e cinco reais sessenta e oito centavos)

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 – PROC. 50/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Contratação 
de empresa para o fornecimento de refeições para a base do corpo de bombeiros 
pelo período de 12 (doze) meses. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, 
na data de 27/03/2019, fazem a juntada da licença de funcionamento autenticada 
e novos atestados de capacidade técnica da empresa ELDER COSTA BATAGINI 
– ME, exigida em edital, sendo assim HABILITADA. Os autos do processo estão 
à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 38/19 PROC. Nº 177/19.

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 
uniformes e equipamentos de segurança individual para uso da Guarda Civil 
Municipal de Lorena/SP, a realizar-se às 09h30min do dia 29 de Abril 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
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/19 - PROC. Nº 159/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de baterias automotivas novas para atender as necessidades 
da Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se às 09h30min no dia 26 de abril 
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 09/2019 PROC. Nº 30/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de bica corrida e pó 
de pedra para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MINERAÇÃO APARECIDA LTDA
CNPJ: 21.148.435/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 05.
VALOR TOTAL: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e 
quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 11/2019 PROC. Nº 33/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de 
ar novos para uso nos veículos pertencentes a frota 
municipal, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RODA BRASIL PNEUS LTDA
CNPJ: 06.889.977/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 23, 31, 33, 37, 39, 60, 
68, 70, 72, 92, 96, 98, 102, 112, 114.
VALOR TOTAL: R$ 167.073,30 (cento e sessenta e 
sete mil setenta e três reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 20/2019 PROC. Nº 116/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material esportivo de diversas 
modalidades para atender a grade curricular esportiva 
das escolas e suprir atividades básicas de educação 
física e lúdica dos alunos da rede municipal de ensino, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: RODRIGO DE M. MELO COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ESPORTIVO EPP
CNPJ: 22.770.164/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
VALOR TOTAL: R$ 40.234,80 (quarenta mil duzentos 
trinta e quatro reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.
CONTRATADA: AT&WP COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 10.653.680/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 03.
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 158/19-SUP; 
1590/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de suportes fixos e articulados para televisores, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
CASA DO FIO DE LORENA LTDA ME
CNPJ Nº: 08.708.311/0001-11

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 31/19 PROC. Nº 160/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos de consumo e permanente para atender as necessidades da Vila
Vicentina Sagrada Família, a realizar-se ás 09h30min do dia 18 de abril de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 32/19 PROC. Nº 161/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos de consumo e permanente para atender as necessidades da Vila
Vicentina de Lorena, a realizar-se ás 14:00 horas do dia 18 de abril de 2019, no
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2016, vem por 
meio deste convocar os candidatos habilitados para 
comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular 
com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário 
das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará 
a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: 
MARIA APARECIDA DE AMORIM RG: 13486229; 
LUCIMARA LÚCIA FERREIRA RG: 268768134; 
SOLANGE VITORINO MARTINS RG: 295924111; 
MARCOS LOPES DA FONSECA RG: 295923416; 
LUAN ALVES DOS SANTOS RG: 459626668; LAIDE 
LENI LACERDA NEVES MOLERO MARTINS RG: 
243282552.
Lorena, 28 de MARÇO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2018, vem por 
meio deste convocar os candidatos habilitados para 
comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular 
com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 
10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará 
a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: 
NATHALIA FONSECA MORESCHI RG: 475947836; 
BENILCE SALVADOR BACICO MOREIRA DA SILVA 
RG: 257135686; CAMILA FERNANDA DE LIMA 
COSTA RG: 381291996; GIOVANNA FERREIRA 
DE CASTRO RG: 523762999; GABRIELA GOUVEA 
CARRETERO RG: 39229817X; JANAINA ROSA 
DO SANTOS RG: 377486346; KAREN CRISTINA 
DA SILVA LOURENCO RG: 442738733; JOAO 
GUILHERME RUFINO DE SOUZA RG: 444645895; 
FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA RG: 437422070; 
VITOR ALTOMANI PELLEGRIN RG: 41.902.579-0; 
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA RG: 476741099; 
LEONARDO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO SILVA 
RG: 39.616.229-0; FABIANA SANTOS PEREIRA 
RODRIGUES DE SOUZA RG: 27870836-5; KARINA 
APARECIDA BRAGA DE SOUZA RG: 29831793X; 
BRUNA DOS SANTOS ROSENDO RG: 539960299; 
SARA THEODORO BRASIL RG: 60.389.183-4; 
IZABELA ALCKMIN DOS REIS DALLA VALLE RG: 
383851567; ADJALME OLIVERIO DE OLIVEIRA RG:
553251193; RUBENS VALDO PEREIRA DOS 
SANTOS JUNIOR RG: 486842320; DAIANE SALLES 
JANUARIO RG: 490581651; KLENIA CAIXETA 
TIBURCIO GONCALVES RG: 52044389-5; MARCIA 
DALVA MACHINSKI RG: 6008288-0; CASSIO DIAS 
DALMO RG: 15568903; LETICIA FARIAS RAMOS 
DE CARVALHO RG: 645489311; OLDER JOSE 
ARISTIDES LEITE RG: 547798787; MARIA ISABEL 
DOS SANTOS RG: 163747891; REBECA BATISTA 
DE MELO MARTINELI RG: 532106799; RICARDO 
DIMAS DE MELO RG: 413063483; DIOGO FARIA 
ALVES RG: 462538722.
Lorena, 28 de março de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio 
deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos 
relacionados, são eles: DIEGO DE SÁ LACOMBE RG: 
19578667; LUCIANA PIZARRO MARTINS GOMES 
RG: 356428658; RODRIGO DE SOUZA RABELO 
RG: 3508117297; .
Lorena, 28 de MARÇO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio 
deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos 
relacionados, são eles: DIEGO DE SÁ LACOMBE RG: 
19578667; LUCIANA PIZARRO MARTINS GOMES 
RG: 356428658; RODRIGO DE SOUZA RABELO 
RG: 3508117297; .
Lorena, 28 de MARÇO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
RETIFICAÇÃO DO TEMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio 
deste RETIFICAR O TERMO DE CONVOCAÇÃO 
ocorrido no dia 28/03/2019 para o cargo de Analista 
de Convênio do Terceiro Setor em nome de NATHALIA 
FONSECA MORESCHI 2º lugar. A convocação 
correta é em nome de THAIS SCIOTA DA CRUZ 
RG: 355312657 classificada em 1º lugar no Edital 
publicado em 12/11/2018.
Lorena, 28 de março de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá - 
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 01/2019, Processo SPDOC 
875278/2018, Oferta de Compra n° 080308000012019OC00001, do 
tipo menor preço, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações - BEC/SP, objetivando contratação de empresa 
especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS COM E SEM DEFICIÊNCIA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.  A sessão pública de processamento 
do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, no dia 25/04/2019, às 9 horas.
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Cruzeiro retoma UBS com investimento de R$ 380 mil

Jéssica Dias
Cruzeiro

Após cinco anos paralisa-
da, a Prefeitura de Cruzeiro 
retomou no último dia 11 a 
reforma do Posto de Saúde 
da Rua 10. A UBS (Unidade 
Básica de Saúde) atende à 
população da região central 
e é referência para toda a 
cidade em vacinação.

C o m  o r ç a m e n t o  d e 
R$381.746,53, a reforma 
tem o prazo de 180 dias 
para ser entregue. A em-
presa responsável é a Fera 
Construtora Geotecnia e 
Fundações, de São José dos 
Campos. “São 521 m² de 
reforma que estavam em 
situação precária, e também 
em torno de 300 m² que 
estavam parados, então 

vamos retomar essa parte 
que estava inutilizável e 
depois, na segunda etapa, 
fazer a reforma interna”, 
explicou o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
José Kleber Lima Silveira 
Júnior.

A unidade, que fica à rua 
Coronel Joaquim do Prado, 
abriga também os progra-
mas de “Tabagismo”, “Me-
lhor em Casa” e Laboratório 
Municipal. O prédio é vizi-
nho da Farmácia Municipal, 
outro serviço que estava 
com obra inacabada e foi 
entregue em 2017. 

Unidade passa a atender região central e abriga programas de atendimento do Laboratório Municipal

Em recuperação, UBS da Rua 10 deve atender demanda de pacientes de bairros centrais de Cruzeiro

Foto: Jéssica Dias

Cachoeira abre inscrições para 
estágio remunerado de pedagogia

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista e o CIEE (Centro de 
Integração Empresa Escola) 
estão com inscrições abertas 
para estágio remunerado. As 
vagas são para cadastro re-
serva para o curso superior 
de pedagogia.

O valor da bolsa auxílio 
será de R$ 499 para jorna-
da de cinco horas. O auxílio 
transporte será no valor de 

R$ 30. A inscrição deve ser 
feita até às 16h de segunda-
-feira, pelo site da Prefeitura 
ou no site do CIEE.

A prova objetiva constará 
de vinte questões, com du-
ração de uma hora, e será 
realizada no próximo dia 2, 
às 14h no Centro Universi-
tário Salesiano de Lorena, à 
rua Dom Bosco, nº 284, no 
Centro de Lorena.

O gabarito será divulgado 
no portal da Prefeitura de 
Cachoeira no próximo dia 

3, às 16h. 
O candidato convocado 

deverá se apresentar em até 
dois dias úteis no CIEE, muni-
do de cópia e originais do RG, 
CPF (do responsável legal no 
caso de candidatos menores 
de 18 anos), declaração de 
escolaridade original, atual, 
carimbada e assinada pela 
instituição de ensino.

Os sites para inscrições são 
cachoeirapaulista.sp.gov.br 
(Prefeitura) ou ciee.sp.gov.
br (CIEE).

Vagas seguem abertas até a próxima segunda-feira, 
com bolsa auxílio de R$ 499 para jornada de cinco horas


