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Inscrições gratuitas para o 
concurso de rainhas em Potim

Academia Lorenense de Letras e Artes abre 
calendário cultural com tarde litero musical
Evento reúne apresentações, exposições e lançamento de livro de artistas regionais

Juliana Aguilera
Lorena

A Allarte (Academia Lore-
nense de Letras e Artes) inicia 
seus eventos anuais com a 
Tarde Litero Musical, com 
apresentações de acadêmicos 
e convidados. O evento será 
realizado no Salão do Júri da 
Unisal, no próximo sábado, às 
17h, com a presença de Diana 
Marino, Trio Amor e Canção e 
o show de ilusionismo de Har-
ry Deck. A entrada é gratuita.

O público também poderá 
conferir as exposições “Sensa-
ções” e “O Palacete da Família 
Carrera”, a entrega do prêmio 
Profissional Lorenense para 
Pedrinho do Violão e o lan-
çamento do livro “Diário da 
Casa Arruinada”, de Tiago 
Feijó. O evento contempla 
artistas da região.

Uma novidade da Allarte 
para 2018 é o projeto Arte 
da Fidelidade, que conta com 
um cartão, preenchido a cada 
evento realizado. De acordo 
com o fundador e presidente 
da associação, Ildebrando 
Pereira da Silva, a ideia é 
premiar quem participa com 
frequência das atividades da 
Allarte. “No final do ano, nós 
oferecemos alguns prêmios 
como uma bicicleta, um ta-
blet”, explicou Silva. 

Eventos – O presidente da 
Allarte afirmou que a asso-
ciação já tem o calendário 

de 2018 definido e que serão 
sete sessões mensais solenes 
neste ano, que contarão com 
a participação de músicos, 
poetas, artistas plásticos, es-
critores. Podem se apresentar 
em eventos da associação 
tanto os acadêmicos já as-
sociados, quanto o artista 
que se interessar em entrar 
em contato. O presidente 

exemplificou com o escritor 
Tiago Feijó, que lança seu 
segundo livro em evento da 
associação.  

Outras duas datas destaca-
das foram o Prêmio Monteiro 
Lobato (que homenageará 
cinco mulheres da área das 
artes e educação da cidade) 
e o aniversário da Allarte, em 
setembro. Os eventos contam 

com ingressos para controle 
de lotação.  

Parcerias – A Associação 
Lorenense de Letras e Artes 
mantém parceria com a 
Unisal desde 2016, quando 
os eventos começaram a ser 
realizados no teatro São Joa-
quim. Silva contou que existe 
parcerias de divulgação e al-
gumas concessões feitas com 

a secretaria da Cultura de Lo-
rena. “Normalmente quando 
temos eventos maiores, que 
tem troca de ingresso, eles 
fazem a troca na Casa da Cul-
tura. Em 2017, nós tivemos 
algumas dificuldade, mas 
fizemos também contação 
de histórias nos parques da 
cidade”, lembrou.

A associação conta com 

patrocínios para eventos gra-
tuitos ao público, mas busca, 
em 2018, apoio da Lei Rou-
anet, para captar recursos e 
melhorar seus trabalhos.

Melhorias – O ator e di-
retor de arte da entidade 
estudantil “Teatreria Clube da 
Lua”, Thiago Eloy, elogiou as 
melhorias na divulgação da 
cultura em Lorena. “Nos anos 
2000 eram poucos os eventos 
culturais e artísticos abertos 
para a população. Não havia 
quase nenhum incentivo para 
tal. Eles cresceram muito nos 
últimos anos”, afirmou.

Eloy elogiou o interesse por 
parte da secretaria da Cultura 
em promover o acesso à cul-
tura e arte para a população 
de Lorena. “Temos exposições 
de arte, shows, teatro, apre-
sentações musicais, aulas 
de dança e batalhas de rap, 
acontecendo na praça Arnol-
fo Azevedo, no CSU (Centro 
Social Urbano) e na Casa da 
Cultura, todos ambientes 
abertos ao público”, destacou.

Mas ele lembrou da necessi-
dade de ampliar esse acesso, 
com mais eventos nos bair-
ros. Outro ponto levantado 
pelo artista é o interesse de 
iniciativas privadas. “Gostaria 
muito que os comerciantes, 
empresários e prestadores de 
serviços de Lorena entendes-
sem a importância da cultura 
e da arte e abraçassem mais 
essas causas”.

O ilusionista Harry Deck, durante apresentação em evento da Allarte, na escola municipal João Nery Marton, em Canas; programação definida

GUARÁ NA AVENIDA...  O Carnaval 2018 foi lançado oficialmente pela Prefeitura de Guaratinguetá na 
última quinta-feira. A festa popular deste ano terá atrações conhecidas em todo o país, como os grupos Pixote e 
Sorriso Maroto, além do retorno do desfile das escolas de samba da cidade. Pág. 3
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Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim 
abriu inscrições gratuitas 
para o concurso que vai 
eleger e premiar as re-
presentantes do Carnaval 
de Potim nas categorias 
rainha e rainha gay. As ins-
crições devem ser feitas até 
o próximo dia 5, na sede da 

Prefeitura.
Os interessados em parti-

cipar devem    ter no mínimo 
16 anos (com autorização 
dos pais) e máxima de 35 
anos, apresentando o com-
provante de residência do 
município e RG. A Prefeitura 
fica na praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 110, no Centro. 
O horário de funcionamento 
é das 13h às 17h.

Cachoeira Paulista abre 
inscrições para concurso

A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista abriu inscri-
ções do concurso público 
destinado à contratação e 
formação de cadastro de 
reserva de novos servi-
dores de todos os níveis 

de escolaridade. O edital 
está publicado no site da 
Prefeitura. As inscrições 
começaram na última quin-
ta-feira e segue até o pró-
ximo dia 5.

Pág. 2
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A unidade do projeto Eficiência Solidária, da EDP São Paulo, que volta à região com passagem por Canas

Em Cachoeira, concurso público tem inscrições a partir do dia 5

Cachoeira abre inscrições para concurso

Famílias de Canas e Potim podem trocar lâmpadas 
sem uso por LED no programa Eficiência Solidária

Ao todo são ofertadas 140 vagas para cargos de vários níveis 
de escolaridade; salários disponíveis são de até R$ 1.781,83

Cidades fazem parte do cronograma da EDP São Paulo para receber o LED Truck no primeiro semestre

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista abriu inscrições do 
concurso público destinado 
à contratação e formação de 
cadastro de reserva de novos 
servidores de todos os níveis 
de escolaridade. O edital está 
publicado no site da Prefeitu-
ra. As inscrições começaram 
na última quinta-feira e segue 
até o próximo dia 5.

São 140 vagas distribuídas 
para os cargos de agente co-
munitário de saúde, agente 
de combate a endemias, cozi-

nheiro, inspetor de alunos, me-
rendeira, servente de limpeza, 
auxiliar de desenvolvimento 
infantil, secretário de escola, 
professor I e professor de 
educação artística-P2.

As inscrições devem ser 
realizadas exclusivamente 
pela internet no site promun.
com.br, onde estão disponí-
veis o edital, requerimento 
de inscrição e o boleto para 
pagamento da taxa. Os valores 
da inscrição são de R$ 25 para 
ensino fundamental completo, 
R$ 30 ensino médio completo 
e R$ 35 ensino superior (licen-
ciatura).

Os candidatos podem se 
inscrever para dois cargos 
públicos, desde que não haja 
conflito no horário das provas. 
A idade mínima é de 18 anos. 
Os aprovados e convocados 
atuarão em regime de tra-
balho de até quarenta horas 
semanais, com salários que 
variam entre R$ 978,76 até 
R$ 1.781,83.

A prova objetiva terá du-
ração de três horas e será 
composta por quarenta ques-
tões de múltipla escolha com 
quatro alternativas cada, com 
caráter eliminatório e com 
o mínimo de 50% de acerto, 

sendo avaliada na escala de 0 
a 40 pontos, correspondendo 
a um ponto o valor de cada 
questão. A previsão para a 
realização da prova é para 
o dia 18 de fevereiro das 9h 
às 17h, os locais ainda não 
foram divulgados. O candidato 
deverá comparecer ao local a 
ser definido munido de caneta 
esferográfica azul ou preta, 
lápis preto número dois e 
borracha macia.

O prazo de validade do con-
curso público é de dois anos, 
podendo ser prorrogado uma 
única vez a critério da admi-
nistração por igual período.

Foto: Divulgação

Jéssica Dias
Região 

O projeto Eficiência Solidá-
ria está de volta no Vale do 
Paraíba, dessa vez, Canas e 
Potim serão beneficiadas com 
a substituição de lâmpadas 
ineficientes (incandescentes 
ou fluorescentes) pelas de 
tecnologia led. Além das duas 
cidades, Jambeiro, Tremem-
bé e Biritiba Mirim também 
receberão o projeto. Ao todo, 
serão feitas mais de 24 mil 
trocas no começo de 2018.

A estação itinerante Led 
Truck está nas cinco cidades 
desde a última sexta-feira e 
segue até o dia 24 de feve-
reio.

Em Canas, o projeto che-
ga no próximo dia 5. Serão 
quatro dias de atendimento 
na praça João Paulo II, das 
9h às 17h. Já em Potim, nos 
dias 16, 17, 18, 19 e 20 de 
fevereiro, na praça Miguel 
Correia dos Ouros. Segunda, 
terça e sexta-feira o atendi-

mento será das 9h às 17h, 
e no sábado das 9h às 13h.

Em 2017, mais de sessenta 
mil substituições foram re-
alizadas nos municípios de 
Caçapava, Cruzeiro, Caragua-
tatuba, Salesópolis, Cachoeira 
Paulista, beneficiando mais 
de 12 mil clientes. 

O gestor executivo da EDP 
São Paulo, Luciano Cavalcan-
te, ressaltou que o projeto 
Eficiência Solidária traz uma 
economia para o cliente e 
tem um papel social muito 
importante, de estimular a 
prática sustentável por meio 
do uso dos recursos de forma 
consciente.

Cada morador pode fazer 
a troca de até quatro lâm-
padas incandescentes ou 
fluorescentes compactas para 
receber a mesma quantidade 
de LED, e deve comparecer 
ao Led Truck munido da úl-
tima conta e de documento 
de identidade. Caso esteja 
inscrito para receber a fatu-
ra de energia por e-mail ou 
realizar o cadastro no ato 
da troca, ganhará mais uma. 
Para integrar o programa, é 
necessário estar com as con-
tas de energia em dia.

As peças entregues pelos 
clientes no momento da 
substituição serão destinadas 
ao descarte ecologicamente 
correto. Outras informações 

sobre o projeto estão dispo-
níveis no site edpsp.eficien-
ciasolidaria.com.br. A ação 
faz parte do PEE (Programa 
de Eficiência Energética) da 
EDP São Paulo.

Brincadeira perigosa – A 
EDP São Paulo registrou 143 
ocorrências em 2017 com pi-
pas na cidade de Lorena. Em 
toda área de concessão foram 
1.553 mil casos. Empinar 
pipa é muito comum entre 
as crianças e adolescentes, 
principalmente em período 
de férias escolares, onde o 
número de incidentes desta 
natureza aumenta. Nos meses 
de janeiro, julho e dezembro 
foram registrados 45 ocor-
rências.

As cidades com mais regis-
tros são São José dos Campos 
e Taubaté, com 328 e 292 
episódios respectivamente. 
“O recomendado é que as 
pessoas busquem espaços 
abertos, como parques e cam-
pos onde não exista o risco 
de contato com os fios de 
energia”, explicou o respon-
sável pelo setor de relações 
institucionais da EDP São 
Paulo, Marcos Scarpa. 

A empresa destacou ainda 
os cuidados com os materiais 
usados na confecção de pipas, 
como as rabiolas feitas de fios 
de nylon, que são cortantes e 
condutores de energia.

Foto: Divulgação

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

operadora, alguns telefones fixos da localidade de Roseira tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 30/01/2018 das 09h17 às 10h37. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de instabilidade no meio de transmissão da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Roseira tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 30/01/2018 das 09h16 às 10h45. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Carnaval em Guaratinguetá terá shows 
de pagode e volta das escolas de samba

Guará reduz pela metade 
preços de ingressos para 
desfiles de escolas de samba

Montagem das arquibancadas, prevista para sexta, não teve início; secretário assegura tempo hábil

Decisão é anunciada após críticas por valores de até 
R$ 100 no ticket; dois setores populares foram criados

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Carnaval 2018 foi lançado 
oficialmente pela Prefeitura 
de Guaratinguetá na última 
quinta-feira. A festa popular 
deste ano terá atrações co-
nhecidas em todo o país, como 
os grupos Pixote e Sorriso 
Maroto, além do retorno do 
desfile das escolas de samba 
da cidade. Blocos tradicionais 
como a Banda Mole e a Carro-
ça também estão confirmados. 
O cadastro dos ambulantes e a 
venda de ingressos já tiveram 
início.

Em contrapartida, a infor-
mação confirmada pelo secre-
tário de Turismo de Guaratin-
guetá, Felício Murade de que a 
as arquibancadas começariam 
a ser montadas nesta sexta-
-feira, não foi colocada em 
prática. Em nenhum trecho 
da avenida Presidente Getúlio 
Vargas haviam trabalhadores 
montando a estrutura do Car-
naval. Apenas funcionários 
realizando a poda de árvores 
na calçada que beira o Rio 
Paraíba do Sul.

Em entrevista coletiva na 
última quinta-feira, Murade 
garantiu que haverá tempo 
hábil para montagem das 
estruturas, restando duas se-
manas para o início das festas. 
“O prazo de entrega é para o 
dia 6 de fevereiro. Estamos 
estudando a possibilidade de, 
nos dias 7 e 8, realizarmos tes-
tes e ensaios abertos com as 
escolas de samba”, assegurou.

Após a polêmica sobre o 
preço dos ingressos para o 
dia de desfile das escolas de 
samba de Guaratinguetá, o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
se reuniu com a empresa 
Bauhaus, vencedora da li-
citação para organização 
do Carnaval na cidade, e 
vereadores para reduzir os 
valores. Os novos preços 
para arquibancada são R$ 
25 e R$ 12,50 para meia-
-entrada.

A reunião que determinou 
a redução dos valores contou 
ainda com o presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD), o vereador Pe-
dro Sanini (PTB), o secretário 
de Turismo Felício Murade e 
de Governo Miguel Sampaio, 
além do presidente da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá) 
Marco Antônio Henrique 
da Silva.

Além do corte dos preços 
pela metade, ficou definido 
a implantação de dois novos 
setores na avenida Presiden-
te Vargas para os desfiles. Os 
setores Pista Concentração 
e Pista Dispersão, no início 
e término da passarela do 
samba, respectivamente, 
custarão R$ 10 e R$ 5, meia-
-entrada, e terão mesas e ca-
deiras para dois mil foliões.

Tradicional e popular, os 
alambrados da avenida fo-
ram mantidos e ficarão nas 
extremidades da passarela 
do samba, nas pontas da con-

A programação de atra-
ções do Carnaval começa na 
sexta-feira, dia 9, com shows 
da Banda Bala e Circuito do 
Samba, a partir das 21h. No 
sábado, a Banda Mole vai sair 
da avenida João Pessoa, em 
frente à Câmara Municipal, 
às 18h. Às 20h30, será feita a 
apresentação da banda X da 

centração (antes do início do 
desfile oficial) e na dispersão 
(após a linha de chegada das 
escolas). Não será cobrado 
ingresso para o setor.

A redução dos valores dos 
tíquetes é válida apenas para 
o dia 13 de fevereiro, data 
dos desfiles das escolas de 
samba. Os ingressos para os 
shows das bandas Pixote e 
Sorriso Maroto não tiveram 
redução, assim como o preço 
dos camarotes. As entradas 
podem ser compradas no 
restaurante Esperança, do 
shopping e do Centro, no 
DIP Auto Posto da avenida 
JK e no Posto Ipiranga da 
avenida João Pessoa. A venda 
pelos sites ticket360.com.br 
e totalplayer.com.br também 
continuam.

Alternativa – Para quem 
quer ficar na cidade durante 
o Carnaval, mas pretende 

Questão, atrações gratuitas 
para pista e arquibancada.

No domingo, às 10h, será 
realizado o Bloquinho Liga 
da Justiça e às 12h o Bloco 
Pitbull e Poodle, no centro. Na 
avenida, a partir das 16h, des-
filarão os blocos da Lata, PDA, 
Nóis Enverga + Não Quebra, e 
Neto. Às 23h o grupo Pixote 

fazer um programa diferen-
te, será realizado mais uma 
vez neste ano o Circuito Ci-
dade. A opção tira o foco da 
folia na avenida Presidente 
Vargas e coloca em ação 
atrações na região central 
de Guaratinguetá. Em 2017 
o grupo que reuniu o maior 
número de pessoas foi o 
Bloco da Carroça, com quase 
dois mil participantes.

“Guaratinguetá tem uma 
tradição forte do Carnaval 
da avenida, das escolas de 
samba. Mas quando se fala 
em Carnaval, a gente enten-
de que os blocos e as mar-
chinhas fazem parte desse 
circuito. Então, estamos fe-
lizes com a possibilidade de 
gerir as atividades voltadas 
para a família, de um modo 
geral”, destacou a secretária 
de Cultura de Guaratinguetá, 
Aline Damásio.

se apresenta, com ingressos já 
à venda. Na segunda-feira, às 
10h, é a vez do Bloquinho para 
Crianças, no Centro. E às 16h o 
Bloco da Carroça, também na 
região central. Na avenida, às 
21h, o grupo Canto do Samba 
se apresenta e logo na sequên-
cia é a vez do Sorriso Maroto, 
com ingressos à venda.

A Banda Furiosa se apre-
senta às 10h da quarta-feira, 
no centro. Às 21h, as cinco 
escolas de samba de Guara-
tinguetá voltam à passarela 
do samba, com a seguinte 
ordem: Embaixada do Morro, 
Mocidade Alegre, Unidos da 
Tamandaré, Bonecos Cobiça-
dos e Acadêmicos do Campo 

do Galvão. Os ingressos para 
o desfile já estão à venda em 
pontos comerciais da cidade 
e em sites.

Foi confirmado durante a 
coletiva de imprensa que o 
acesso à avenida Presidente 
Vargas e à praça Conselheiro 
Rodrigues Alves será per-
mitida após revista pessoal. 
Será proibida a entrada de 
objetos que representem ris-
cos à segurança do público, 
como garrafas. Quem estiver 
com alimentos e bebidas em 
coolers, caixas com isopor ou 
outras embalagens também 
não poderão entrar na área 
dos eventos.

Os interessados em traba-
lhar como ambulantes du-
rante os dias de festa devem 
entrar em contato por telefone 
e realizar o cadastro. Para 
se cadastrar, é fundamental 
enviar fotos do carrinho de 
bebidas ou comidas, compro-
vante de endereço em Gua-
ratinguetá e estar de acordo 
com as normas da Vigilância 
Sanitária. Os telefones são 
(11) 94749682, falar com 
Toninho, (11) 993827699 ou 
(11) 72602949.

Competição – A apuração 
da vencedora do Carnaval 
deste ano poderá acontecer 
na Câmara. “Veremos o local 
possível, com cabeamento, 
que possa ser transmitido via 
rádio. A Câmara é um lugar 
ideal para esse tipo evento”, 
concluiu Murade, sobre a vo-
tação que acontece sempre na 
Quarta-feira de Cinzas.

A avenida Getúlio Vargas, que receberá os desfiles de blocos e escolas de samba no Carnaval de Guará; organização enfrenta polêmicas

O secretário de Turismo de Guará, Felício Murade; redução anunciada

Foto: Leandro Oliveira
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 98116-
4858 - Rod.  Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova
- Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás

Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - MC.

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira Cesar

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av. Abel
F. Dias, 5711 - V. S. Benedito

ALUGO Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros - Tr.F:
(12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$ 800,00. Tr.F:
(12) 99112-6620 - Pinda

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui,
c/mina de água, energia elétrica, toda cercada,
exc.lugar p/plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE
GADO, 68% área plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

PREFEITURA DE LORENA
PA 8762/2017 – CHAMAMENTO PÚBLICO

 EDITAL 01/2017 – DELIBERAÇÃO N°02/2018
O Município de Lorena – SP torna público que aprovou os requerimentos apresentados 
pelas empresas Promulti Engenharia Infraestrututra e Meio Ambiente LTDA e Fortnort 
Desenvolvimento Ambiental e Urbano Eireli e Eppo Saneamento Ambiental e Obras LTDA, 
autorizando-as a elaborar estudos de viabilidade objeto do Edital de Chamamento Público 
01/2017. O prazo para realização dos estudos é de 30 (trinta) dias, contados nos termos do 
item 6.1.8. do referido Edital de Chamamento. Maiores informações na Secretaria Municipal 
de Administração situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
Informações (12) 3185-3000, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017 PROC. Nº 539/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para 
a Frota Municipal
CONTRATADA: BAVIERA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 28.037.591/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 2,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,34,36,64,65,67,68,69
,71,73,74,75,97,101.
VALOR TOTAL: R$ 58.997,22 (cinqüenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e 
vinte e dois centavos)
CONTRATADA: DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS - EPP CNPJ: 18.255.979/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 48,52,54,56
VALOR TOTAL: R$ 1.542,00 (um mil e quinhentos e quarenta e dois reais)
CONTRATADA: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA CNPJ:.60.748.530/0001-44
VENCEDORA DOS ITENS: 1,3,11,15,37,47,51,53,55,57,60,76.
VALOR TOTAL: R$ 67.156,04 (sessenta e sete mil cento e cinquenta e seis reais e quatro 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2017 PROC. Nº 565/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a prestação de serviços de confecção de adesivos, lonas 
e placas de inauguração para atender as necessidades de diversas secretarias municipais.
CONTRATADA: 
CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR TOLDOS - ME CNPJ: 24.928.680/0001-76.
VENCEDORA DOS ITENS:1,2,3.
VALOR TOTAL: R$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017 PROC. Nº 593/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para garantir o funcionamento 
dos projetos de Assistente de Cabeleireiro e Manicure, oferecidos gratuitamente á população 
em situação de vulnerabilidade social.
CONTRATADA: BRLINETECH LTDA - EPP CNPJ: 44.521.052/0001-89
VENCEDORA DO ITEM: 30.
VALOR TOTAL: R$ 120,00 (cento e vinte reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2017 PROC. Nº 597/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição parcelada de água mineral galão de 20 litros, 
fardos de água mineral, copos de água mineral e vasilhames para garrafão de água mineral 
para diversas secretarias.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DO ITEM:1
VALOR TOTAL: R$ 51.611,00 (cinquenta e um mil seiscentos e onze reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2017 PROC. Nº 598/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para garantir o funcionamento 
dos projetos de pintura em tecido, artesanato e corte e costura oferecidos gratuitamente a 
população em situação de vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência.
CONTRATADA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 02.877.958/0001-90.
VENCEDORA DOS ITENS:1,4,14,15,16,17,20,24,40,42,47,48,49,52,53,56,57,65.
VALOR TOTAL: R$ 19.245,46 (dezenove mil duzentos e quarenta e cinco mil e quarenta e 
seis centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2017 PROC. Nº 598/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para garantir o funcionamento 
dos projetos de pintura em tecido, artesanato e corte e costura oferecidos gratuitamente a 
população em situação de vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência.
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA - ME CNPJ: 05.776.595/0001-95.
VENCEDORA DO ITEM:58.
VALOR TOTAL: R$ 1.582,00 (Um mil e quinhentos e oitenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2017 PROC. Nº 596/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pão francês, 
margarina e leite tipo c, para suprir as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, 
Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Segurança.
CONTRATADA: GUIPPONI E GIUPPONI LTDA - ME CNPJ: 00.961.819/0001-15
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,5,6. VALOR TOTAL: R$ 55.440,00 (Cinquenta e cinco mil 
quatrocentos e quarenta reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Homologação

Pregão Presencial nº. 103/2017 – Processo nº. 515/2017
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO da HOMOLOGAÇÃO da
empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, vencedora do item 1 - MICROCOMPUTADOR 
(Cota Principal), considerando a decadência do direito de assinar o contrato, nos termos 
da cláusula 12.2.1 do edital. Os autos do processo permanecem à disposição para vistas 
dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria 
de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Pregão Presencial nº 107/15 Contrato nº 01/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS MORTUÁRIAS, VELÓRIO E
FLORICULTURA LTDA - EPP CNPJ: 08.247.359/0001-70
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo da vigência contratual em 06 (seis)
meses, conforme estabelecido na cláusula 2.3 do contrato original e o artigo 57,§ 1º, I da Lei
8666/93. Cláusula Segunda – O valor global do presente ajuste é de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais), sendo que o valor dos pagamentos mensais dependerá dos 
quantitativos efetivamente prestados.
Cláusula Terceira – A CONTRATADA renuncia neste ato o reajuste previsto na cláusula 2.4
do contrato original Cláusula Quarta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato original. DATA DA ASSINATURA: 12/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 06 – INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONVÊNIO nº4/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
Representada Pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. IMACULADA CONCEIÇÃO 
MAGALHÃES, RG Nº 17.574.160-8 E CPF Nº562.442.319-00
CONTRATADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ: 51.779.304/0001-30 CNES: nº 2087111
Representado por Mario Teixeira da Silva, CPF nº 514.797.538-15, cédula de identidade
nº3449436 OBJETO: 
Cláusula Primeira – Fica alterada a Cláusula vigésima Nona do Convênio Original nº4/16, 
firmado em 01/06/16, prorrogando o prazo de vigência por 12 meses, com o início previsto 
em 1º de fevereiro de 2018. 
Cláusula Segunda – Fica mantida a última alteração da Cláusula Oitava do Convênio 
Original nº04/16 prevista no Termo Aditivo nº04. 
Cláusula Terceira – Fica mantida a última alteração da Cláusula Nona, parágrafo primeiro 
prevista no Termo Aditivo nº04.
Cláusula Quarta – As partes atenderão às instruções nº 02/2016 (TC-A-011476/026/16)
aprovadas pela Resolução nº 04/2016 (TC-A-011476/026/16) do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, art.173 e seguintes.
Cláusula Quinta: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017 PROC. Nº 586/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições para a Base
do Corpo de bombeiros.
CONTRATADA: ELDER BATAGINI - ME CNPJ: 71.884.852/0001-37
VENCEDORA DO ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
VALOR TOTAL: R$ 305.160,00 (TREZENTOS E CINCO MIL CENTO E SESSENTAREAIS)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 104/2017 – PROC. 516/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a aquisição de equipamento 
de painel de senha eletrônica para melhor atender aos munícipes e empresários que 
utilizam o posto de atendimento ao trabalhador de Lorena podendo facilitar no atendimento 
a recepção, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO ME, CNPJ: 20.965.430/0001-55, vencedora 
do item: 1 no valor total de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinqüenta reais)

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 001/2013, vem por meio deste convocar os 
candidatos abaixo relacionados para comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap. 
Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:30 às 16h no setor de RH, no prazo de 
30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não comparecimento 
importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: CRISTINA RIBEIRO E SILVA 
COBIANCHI RG: 44248293-0; REGINA DA SILVA CAMPOS PRADO RG: 270248389; 
CAMILA LEAL DA SILVA RG: 434027261; MICHELLE FERNANDA DOS SANTOS RG: 
435083557.

Lorena, 01 de FEVEREIRO de 2018.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal


