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Trabalhadores passam a receber benefícios no valor 
de R$ 170, com investimento próprio de R$ 60 mil

Prefeitura repassa vale
refeição a 346 servidores

Da Redação 
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
distribuiu no último dia 26 
o cartão de vale alimentação 
aos servidores municipais, no 
valor de R$ 170. Ao todo foram 
entregues 346 cartões.

Com um investimento de 
R$ 60 mil aos cofres públi-
cos, o vale alimentação da 
empresa Verocard, vencedora 
do processo licitatório, será 
recarregado todo dia 20 de 
cada mês. O prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) comemorou 
a conquista para o município. 
“O vale alimentação já era uma 
promessa de governo. Depois 
de regularizar a Prefeitura, o 
projeto era distribuir o vale 
refeição aos funcionários. Esse 
vale vai gerar um aumento na 
economia, nos comércios. É a 
primeira vez que acontece”.

Receberam os vales, os cargos 
comissionados, funcionários 
municipais e assessores. Os 
secretários de Saúde, Educação, 
Administração, Desenvolvi-
mento Social, Esporte, Lazer, 
Turismo, Cultura e Eventos, da 
Fazenda e de Governo, segun-
do a lei, não podem receber o 
benefício.

“Até o final ou começo do 
próximo ano eu quero ver se 
consigo dar um seguro de vida 
para cada funcionário. O valor 
pode ser pequeno, mas pensan-
do em ajudar as famílias. Se 
alguém vier a óbito, a família 
estará assegurada. Até janeiro 
quero colocar para todos os 
funcionários”, explicou.

O prefeito Guilherme Carvalho entrega benefícios em ação inédita

Centro comercial tem 13 boxes disponíveis; novo certame está agendado para o próximo dia 29

Após desistências, Lorena organiza 
sétimo pregão do Mercado Municipal

Lucas Barbosa
Lorena

Com 13 boxes disponíveis, 
a Prefeitura de Lorena anun-
ciou na última semana a 
realização do sétimo pregão 
presencial para a locação 
dos espaços comerciais do 
Mercado Municipal, tra-
dicionalmente conhecido 
como ‘Mercadão’. Marcado 
para o fim deste mês, o cer-
tame oferece isenção de três 
meses de aluguel aos seus 
vencedores.

Reinaugurado no fim de 
junho de 2016, após rece-
ber uma reforma orçada 
em quase R$ 3,5 milhões, o 
Mercadão teve sua área in-
terna dividida em 44 boxes, 
dando oportunidade para 
que empreendedores de di-
versos ramos se instalassem 
no local.

Para conseguir locar to-
dos os espaços, já que até 
o início de 2017 apenas 
18 foram alugados após 
três pregões, o Executivo 
baixou em março do mesmo 
ano um decreto reduzindo 
pela metade o valor do 
metro quadrado dos boxes, 
caindo de R$ 35 para R$ 
17,5. Na época, a Câmara 
também aprovou o projeto 
do prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) que concedeu 

uma isenção de três meses 
de aluguel aos novos em-
preendedores. As medidas 
surgiram efeito, sendo que 
agosto de 2018 todos os 
boxes foram locados.

Mas após não consegui-
rem obterem os lucros de-
sejados, 13 comerciantes 
deixaram o Mercadão no 
fim do primeiro semestre 
de 2019.

Para voltar a ter todos 
os espaços ocupados, a 
Prefeitura aposta na per-
manência do incentivo de 
isenção das três primeiras 
mensalidades.

O novo pregão oferece bo-
xes que variam de tamanho 
de 5,10 m² até 26,34 m² e 
que serão destinados para 
as atividades de: bar, co-
mércio em geral, hortifrúti, 
lanchonete, restaurante e 
prestação de serviços diver-
sos. “Além   da extensão do 
horário de funcionamento 
do Mercadão, que agora é 
das 7h até às 20h, outro 
incentivo é que o comer-
ciante não precisar pagar 
pela limpeza do espaço 
comercial. O movimento 
no local tem sido muito sa-
tisfatório e a Prefeitura faz 
o possível para contribuir 
com o trabalho dos empre-
endedores. Sobre o pregão, 
é necessário ressaltar que é 

O Mercado Municipal de Lorena, que anda conta com espaços livres; abertura de novo pregão tenta reduzir números de bvoxes vazios

permitido que o concorrente 
alugue apenas um dos bo-
xes”, explicou o secretário 
de Administração, Daniel 
Malerba.

Agendado para o próximo 
dia 29 na sede da Prefeitu-

ra, o certame começará as 
9h30 na sala do Setor de 
Licitações. Os concorrentes 
deverão apresentar dois en-
velopes lacrados, sendo um 
com os documentos pessoais 
e outro com as propostas. 

Após o cadastramento das 
ofertas no sistema digital, 
serão iniciados os lances 
presenciais até que sejam 
declarados os vencedores.

Caso queiram esclarecer 
dúvidas ou visitarem os 

boxes disponíveis, os inte-
ressados devem comparecer 
à sala de administração do 
Mercadão, que funciona de 
segunda a sábado das 7h ás 
18h, e solicitarem os aten-
dimentos.

Cruzeiro amplia 
iluminação no 
bairro Pontilhão

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro ins-
talou 13 braços de iluminação 
no trecho que liga o Distrito 
Industrial 2 ao Condomínio Eco 
Vale, no bairro do Pontilhão. O 
serviço garante mais segurança 
aos moradores e pessoas que 
utilizam a via para acessar o 
Distrito Industrial que fica às 
margens da rodovia Avelino 
Júnior, a SP-52.

A área industrial não pos-
suía iluminação desde de sua 
implantação e era uma reivin-
dicação antiga dos moradores 
e empresários daquela região.
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Nova edição da Cavalgada da 
Equoterapia no Recinto de 
Exposição em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

O Recinto de Exposição de 
Guaratinguetá recebe no pró-
ximo fim de semana a terceira 
edição da Cavalgada da Equo-
terapia Arte e Vida. Realizada 
há cerca de vinte anos, a equo-
terapia consiste em trabalho 
desenvolvido no Recinto de 
Exposição de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 19h30.

O evento terá saída às 9h, 
no dia 18, com a cavalgada, na 
quadra de Esportes do Pedre-
gulho. No Recinto de Exposição 
será a partir das 12h, e segue 
até às 18h, com almoço, barra-
cas típicas, espaço kids e shows 

Jovem de Lorena conquista 
o tricampeonato brasileiro 
de muay-thai em São Paulo
Vale do Paraíba é destaque com atletas de jiu-jitsu e kickboxing; 
projetos sociais incentivam a prática gratuitas das modalidades

Rafaela Lourenço
Região

A prática e a representa-
tividade das artes marciais 
têm crescido no Vale do 
Paraíba. Em julho, cidades 
como Lorena e Cachoeira 
Paulista conquistaram título 
e medalhas no esporte. As 

vitórias são nas modalida-
des muay thai, jiu-jitsu e 
kickboxing.

Em Lorena, a jovem atleta 
Ana Carolina Acetti, de ape-
nas 23 anos, faixa preta em 
muay thai, conquistou no 
último dia 28 o tricampeona-
to brasileiro da modalidade, 
categoria até 52 quilos. A 

competição, organizada pela 
Federação Paulista de Muay 
Thai, foi realizada em Santos 
e consagrou mais um título 
para a atleta e consequente-
mente para a cidade.

Há cinco anos no esporte, 
além de atleta profissional, 
Ana Carolina intensifica os 
treinos e divide seus ho-
rários com aulas gratuitas 
de muay thai para jovens 
carentes do município, na 
academia Brazilian Fire 
Fight.

Para a tricampeã brasi-
leira, que explicou levar 
uma rotina de muito treino, 
principalmente os específi-
cos para competições, não 
basta ter um bom mestre 
e boas pessoas por perto, é 
necessária a determinação 
e foco pessoal para alcançar 
o ponto máximo do pódio. 
“Geralmente o campeonato 
é mais tranquilo, o treina-
mento que é mais puxado, 
são cerca de sete, oito horas 
por dia, mais a dieta e o tra-
balho com o psicológico. É 
uma briga constante com a 
gente mesmo”, frisou.

Um dos pontos levantados 
pela atleta, cenário também 
de outros esportistas em 
variadas modalidades, é a 
falta de apoio financeiro, de 
patrocínio para seguir com 
as competições profissionais. 
Ana Carolina deixou de par-
ticipar de um campeonato 
mundial na Tailândia por 
falta de apoio financeiro.

Ainda em Lorena, o último 
final de semana também 
rendeu medalhas no jiu-
-jitsu. Com cinco atletas, 
o município participou do 
Campeonato Mundial de 
Jiu-Jitsu, organizado pela 
Confederação Brasileira. O 
evento, realizado no ginásio 
Ibirapuera, em São Paulo, 
rendeu dois bronzes, um na 
categoria faixa preta-peso 
pesado, com o atleta Fernan-
do Egídio Pereira dos Santos; 
e outra para Carlos Alexan-
dre R. Pinto, na categoria 
faixa azul-peso super pesado.

Em Cachoeira Paulista, o 
destaque é para o Kickbo-
xing. O atleta e também 
professor de um projeto 
social no município, Rodolfo 
Villela, conquistou o Desa-
fio The King, em São José 

dos Campos. Villela, assim 
como Ana Carolina, ensina 
o esporte para crianças e 
jovens gratuitamente através 
de parceria com a Prefeitura.

As aulas de muay thay 
em Lorena são realizadas 
na academia Brazilian Fire 
Fight, que fica à avenida João 
23, nº 100, no Jardim Mar-
garida. Os interessados tem 
três horários como opção, às 
10h30, 16h30 e 18h30. Ao 
todo são disponibilizadas dez 
vagas por horário.

A jovem Carolina Acetti, tricampeã nacional; representou Lorena

Lorenenses sobem ao pódio em mais uma competição de sucesso

com os violeiros Pedro Galvão 
e André Moraes.

Os interessados em adquirir a 
camiseta, com direito a almoço, 
devem procurar pelos pontos 
de vendas em Guaratinguetá, no 
Posto Ipiranga Teberga, Paixão 
Caipira e Rancho do Jeca, o 
Galvão. Em Lorena, no Recanto 
Moura Moura, e em Cachoeira 
Paulista, no Fênix Gás.

A Equoterapia é um método 
terapêutico e educacional que 
utiliza o cavalo dentro de uma 
abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar nas áreas de 
saúde, educação e equitação, 
buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial de pessoas com 
deficiências e/ou necessidades 
especiais.
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banhei-
ro social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475
Ubatuba- Vendo casa 
em condominio fe-
chado de Ubatuba. 
Fechado, com cacho-
eira e rio. 3 qauatos, 
sauíte, aceita casa 
em Guará. Valor R$ 
350.000,00. Telefone: 
99614-2077

Ubatuba- Vende ou 
troca casa em Ubatu-
ba Ipiranguinha, com 
3 quartos, 2 banhei-
ros, edícula, garagem 
para 3 carros.Escritu-
ra ok. Telefone: 3132-
1325 ou 99158-8447
Lorena- Vendo ótima 
casa, com 2 quar-
tos, sala, copa, 2 ba-
nheiros, 2 cozinhas, 
garagem para 2 car-
ros, área de serviço. 
Bairro Santo Antonio. 
Telefone: 99181-2603
Guará- Vendo ou 
troco um terreno no 
monte verde 20x50. 
Valor: 40.000,00. Te-
lefone: 98120-2518
Guará- Vendo casa 
no Portal, 4 quartos, 
2 suítes, 3 salas, 
varandas, área la-
zer, garagem para 4 
carros, fase 1. Valor: 
590.000,00. Telefone: 
3122-6780 ou 98106-
6670
Guará- Vendo Aparta-
mento no Village San-
tana, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e 
varanda com chur-
rasqueira. 1° andar. 
Valor: 205.000,00. 
Telefone: 99614-2077
Guará- Casa para 
alugar no bairro São 
Dimas. 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. Tele-
fone: 3125-3748
Guará- Alugamos 
sítio nas pedrinhas 
para finais de sema-
na e eventos. Tele-
fone: 98125-0646 ou 
99162-1055
Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no Arareta-
ma. Tr.F: 99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413
Pinda – Alugo casa 

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-

4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19 )  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-4101 
– Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desen-
tupimento de fornos 
e bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 

99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 

jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
G u a r á -  V e n d o 
F4000, ano 2004. 
Valor R$ 25.000,00. 
Carroceria de madei-
ra. Telefone: 99613-
8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
U b a t u b a -  V e n -
d o  m o t o  H o n d a 
CBR250, ano 2012, 

7.000km. Telefone: 
99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-
za Classic 2.0 ano 
96 – G – Tr.F: 99150-
5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 

ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
Frees t y le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. Tr. 
F: 988869-2025 – 
Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 390/19-SUP 
- GPRO: 5985/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços para manutenção de 
ar condicionado de 30.000 btus, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
que serão prestados nas condições estabelecidas 
no contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: LUIZ SILVA AZEVEDO  27990932806
CNPJ: 17.317.154/0001-04
ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos 
e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

Aviso de Licitação: Pregão Presencial 
Nº 78/19 PROC. Nº 456/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a rerratificação 
do edital do processo licitatório cujo o objeto objeto é 
a Ata de Registro de Preço para Aquisição Parcelada 
de Pó de Café para diversas secretarias pelo período 
de 12 (doze) meses, a data de abertura permanecerá 
a mesma. 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 81/19 PROC. Nº 461/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade de Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza e tratamento de água, para as piscinas do 
complexo aquático do Centro Social Urbano – CSU 
pelo período de 12 meses, a realizar-se ás 14:00 horas 
do dia 02 de setembro 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 SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 051/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2019
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para a 
Unidade Mista de Saúde e Postos de Saúde do município, conforme 
descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 30/08/2019, às 9:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração 
de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, 
devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e 
Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 16 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Estado anuncia nono polo
de desenvolvimento para 
indústria de papel no Vale

Da Redação
Região

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou a criação 
do 12º polo de desenvolvi-
mento para a indústria de 
papel, celulose e refloresta-
mento, que contempla dez 
municípios da região do Vale 
do Paraíba.

O polo de papel, celulo-
se e reflorestamento tem 
como objetivo fomentar e 
incentivar o aumento da 
produtividade da indústria, 
atraindo investimentos, im-
pulsionando a inovação e 
a geração de empregos e 
renda, otimizando na mesma 
região geográfica políticas 
públicas que impactam dire-

O governador João Doria, que anunciou novo investimento na RMVale

Fotos: Reprodução GESP

Mortos na Revolução de 1932
são homenageados pelo 5º BIL

Da Assessoria
Lorena 

Uma das mais tradicionais 
organizações militares do 
Exército Brasileiro, o 5º 
Batalhão de Infantaria Leve 
homenageou em uma soleni-
dade, no dia de ontem o Capi-
tão Manuel de Freitas Novaes 
Neto, oficial que combateu na 
Revolução Constitucionalista 
de 1932. No mesmo evento, 
foi realizado o encerramento 

do 1º Simpósio de História 
Militar do Vale do Paraíba e 
inaugurado um monumento 
em homenagem aos mortos 
que combateram pelo 5º BIL 
durante o conflito.

Manuel de Freitas Novaes 
Neto nasceu em Cruzeiro, em 
15 de novembro de 1892, 
filho de Francisco de Paula 
Novaes e de Dona Anna Ro-
meu, membros de tradicional 
família cruzeirense. Seu pai 
foi comandante da 29ª Bri-

gada de Cavalaria da Guarda 
Nacional. Manuel passou 
sua infância e adolescência 
na Fazenda Boa Vista, em 
Cruzeiro, atualmente sede 
do Museu Municipal Major 
Novaes.

Em 1910, matriculou-se 
no Colégio Militar do Rio de 
Janeiro. Em 1912, ingressou 
na então Escola de Guerra, 
anexa à Escola de Artilha-
ria e Engenharia, saindo 
em 1915 como aspirante 

a oficial no 53º Batalhão de 
Caçadores.

Em 1925, no 5º Regimento 
de Infantaria de Lorena e, 
ainda naquele ano, já como 
Capitão, ocupou provisoria-
mente o comando do contin-
gente junto a Fábrica de Pól-
vora sem fumaça de Piquete. 
Em 13 de agosto de 1927 foi 
promovido a capitão. No ano 
seguinte, serviu na 3ª Cia do 
1º Batalhão de Caçadores de 
Petrópolis. Em julho de 1929, 
o então capitão foi nomeado 
para o 3ª Companhia do 11º 
Regimento de Infantaria de 
São João del Rei. Também 
serviu por breve período em 
outras guarnições, como Ca-
çapava, Barbacena e Curitiba.

Homem de coragem, pro-
fundamente admirado por 
sua dedicação e comprome-
timento à causa, conseguiu 
certa vez, durante a Revo-
lução Constitucionalista de 
1932, comandando pouco 
mais de 100 homens, fazer 
recuar as forças federais 
que seguiam para Cruzeiro 
com número bem superior 
de soldados. 

Em 5 de agosto de 1932, 
o Capitão Manuel de Freitas 
Novaes Neto e mais 5 solda-
dos se dirigiram à estação 
de BIANOR para realizar o 
conserto e a manobra das 
agulhas de desvio para que 
o trem blindado avançasse 
junto com a infantaria até as 
posições adversárias. Nessa 
ação foi ferido e levado para 
o Hospital de Sangue de Cru-
zeiro, vindo a falecer naquele 
nosocômio.

O Capitão Néco, como é 

conhecido na sua cidade 
natal, foi sepultado no cemi-
tério particular da Fazenda 
Boa Vista e, a 5 de julho 
de 1962, teve seus restos 
mortais transladados para o 
Mausoléu 32, no obelisco do 
Parque Ibirapuera, na cidade 
de São Paulo.

MMDC
A Revolução Constitucio-

nalista de 1932, também 
conhecida como Revolução 
de 32 ou Guerra Paulista, foi 
um movimento armado que 
aconteceu no Brasil entre os 
meses de julho e outubro de 
1932, no qual o Estado de 
São Paulo visava a derruba-
da do governo provisório de 
Getúlio Vargas e a criação 
de uma Constituição, pois a 
Carta Magna de 1891 havia 
sido suprimida pelo movi-
mento de 1930. A política de 
característica centralizadora 
do presidente desagradou as 
elites políticas do Estado, e a 

partir daí, ocorreu uma série 
de protestos que culminaria 
no conflito armado mais 
dramático do Estado de São 
Paulo.

Foi a primeira grande re-
volta contra o então governo 
da época, e o último grande 
conflito armado corrido no 
Brasil. No total, foram 85 
dias de combates (de 9 de ju-
lho a 2 de outubro de 1932), 
com um saldo oficial de 934 
mortos, embora estimativas 
não oficiais reportem até 
2.200.

Destacam-se os nomes dos 
estudantes Mário Martins 
de Almeida, Euclides Mira-
gaia, Dráusio Marcondes de 
Sousa e Antônio Camargo 
de Andrade (M.M.D.C.), que 
morreram em 23 de maio 
de 1932, durante protesto 
na Praça da República, fato 
este que se transformou no 
símbolo da revolução. O caso 
foi o estopim para o conflito.

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

ta ou indiretamente o setor 
produtivo.

Em maio deste ano, o go-
verno estadual anunciou a 
criação de 11 polos, sendo 
que seis estão na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba): automoti-
vo; derivados de petróleo e 
petroquímico; metal-meta-
lúrgico, máquinas e equipa-
mentos; químico, borracha e 
plástico; biocombustível e 
têxtil, vestuário e acessórios. 
Entre os municípios con-
templados no polo de papel, 
celulose e reflorestamento 
na região estão Aparecida, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Jacareí, Lorena, Pindamo-
nhangaba, Potim, São José 
dos Campos, Taubaté e Tre-
membé.

O Brasil é o 2º maior pro-
dutor mundial de celulose 
do mundo. O 12º Polo de 
Desenvolvimento engloba 
as regiões de Araçatuba, 
Barretos, Bauru, Baixada 
Santista, Campinas, Central, 
Franca, Itapeva, Marília, 
Presidente Prudente, Ribei-
rão Preto, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos, 
Metropolitana de São Paulo 
e Sorocaba, além de 171 
municípios.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Fotos: Colaboração


