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Lorena e Fehidro investem cerca R$ 550 mil no Parque do Taboão
Esperado para primeiro semestre, projeto tem ações como recuperação de nascentes e o plantio de vinte mil árvores

Rafaela Lourenço
Lorena

O meio ambiente em Lore-
na conquistou avanços im-
portantes neste mês. Com 
a aprovação da Câmara, foi 
aberto um crédito especial 
para a assinatura de par-
ceria com o Fehidro (Fun-
do Estadual de Recursos 
Hídricos) para a execução 
de um projeto no Parque 
Ecológico do Taboão. Com 
investimento de aproxi-
madamente R$ 550 mil, 
os trabalhos devem iniciar 
ainda no primeiro semestre.

O projeto, aprovado por 
12 votos a dois – os con-
trários foram os vereadores 

Adevaldir Ramos (PRB) e 
Samuel de Melo (PTB) –, 
contempla o replantio de 
vinte mil mudas arbóreas 
nativas em 19 hectares do 
parque ecológico, conse-
quentemente a recupera-
ção das sete nascentes da 
fazenda e a educação am-
biental, com cerca de cem 
alunos dos ensinos médios 
da cidade, num período de 
três anos.

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente de Lore-
na, Willinilton Portugal, a 
tramitação do recurso de 
R$ 433 mil proveniente 
do Fehidro teve início em 
2016 com o projeto de 
recuperação da mata, nas-

centes e áreas degradadas 
no parque ecológico, com 
o diferencial da educação 
ambiental.

Em 2017, o projeto foi 
apresentado ao CBHPS 
(Comitê das Bacias Hidro-
gráficas do Rio Paraíba 
do Sul), pré-selecionado 
entre outros e aprovado 
em plenária em Taubaté, 
em 2018. Após a análise de 
todo o contexto do projeto, 
este ano uma profissional 
do Instituto Botânico de 
São Paulo escolhida pelo 
CBHPS e pelo Fehidro foi 
definida para acompanhar 
a parte prática das ativida-
des. “Além do processo da 
educação ambiental com 

os alunos do ensino mé-
dio de escolas públicas, a 
contrapartida por parte da 
Prefeitura, em cerca de R$ 
126 mil, será em trabalho 
de uma equipe composta 
por engenheiro ambiental, 
biólogo, técnico na área 
agrícola e engenheiro agrô-
nomo, ou seja, no período 
de acordo com a resoluções 
estaduais, de três anos. 
Eles têm que estar nesse 
contexto com suas horas 
trabalhadas e pagas”, com-
pletou Portugal.

O secretário destacou 
ainda que as oficinas téc-
nicas com os alunos vão 
acompanhar todo o pro-
cesso de reflorestamento e 

recuperação do local, desde 
a preparação do solo, o 
plantio, as manutenções e 
a entrega natural da mata 
durante os três últimos 
anos de escola. “Plantar 
é fácil. Agora os cuidados 
são ver as mudanças na 
floresta e as mudanças 
climáticas que ocorrem 
na região. É diferente! O 
intuito é despertar nesses 
jovens a responsabilidade 
ambiental”. 

A Prefeitura segue no 

processo da reserva fi -
nanceira de R$ 126 mil, já 
aprovada, e a abertura do 
processo licitatório para 
o fornecimento das vinte 
mil mudas para o plantio, 
os lanches e o material 
educativo que serão ofere-
cidos aos alunos durante as 
atividades.

As escolas participantes 
serão definidas em consen-
so entre Prefeitura de Lore-
na e a Diretoria Regional de 
Ensino de Guaratinguetá.

Prefeitura prepara chamamento para 
implantação de Zona Azul em Lorena
Após polêmica, Câmara aprova estacionamento rotativo para mais de novecentas vagas

Rua Comendador Custódio Vieira, uma das mais movimentadas do Centro de Lorena; cidade aprovou Zona Azul, que foi barrada em 2017
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Rafaela Lourenço
Lorena

Barrado há dois na Câma-
ra, o projeto que autoriza 
o estacionamento rotativo 
foi aprovado em Lorena. 
A Zona Azul contará com 
cerca de 910 vagas na área 
central e ruas adjacentes. 
O sistema deve entrar em 
vigor em até seis meses.

Aprovado por 11 votos 
a três, o sistema de esta-
cionamento rotativo será 
implementado no centro da 
cidade. Os votos contrários 
foram dos vereadores Fá-
bio Longuinho (PSC), Élcio 
Vieira Junior (PV) e Walde-
milson da Silva, o Tão (PR).

De acordo com a Pre-
feitura, o sistema vem de 
encontro às reclamações de 
moradores e comerciantes 
pela falta de rotatividade 
de vagas no Centro, e o 
principal objetivo é dar 
essa maior rotatividade e 
melhorar a utilização do 
espaço público.

Para que o serviço tercei-
rizado seja implementado 
será aberto um processo li-
citatório, com estimativa de 
120 dias com tempo médio. 
A empresa vencedora do 
certame terá a concessão de 
cinco anos na cidade.

O sistema no município 
contará apenas com os 
agentes de fiscalização 
e vendas, gerando mais 
empregos na cidade e a 
utilização de aplicativo para 
a compra dos tíquetes, ou 
seja, ao contrário do proje-

to barrado em 2017, esta 
lei não prevê a utilização 
de parquímetros. Outra 
mudança significativa no 
projeto aprovado é a defi-
nição dos valores máximos 
para o tempo de estaciona-
mento, até trinta minutos o 
condutor pagará R$ 1, por 
uma hora valor de R$ 1,50 
e duas horas por R$ 2,50. 

“As ruas estão previamen-
te mapeadas. Toda a área 
central e o entorno, englo-
bando a área do Mercadão, 
adjacentes, ruas ligadas a 
área central receberão o 
serviço”, destacou o secre-
tário de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos Santos, 
que reforçou que as vagas 
preferenciais para os idosos 

e deficientes continuarão 
garantidas por lei, mas 
sem isenções do serviço. “É 
como no shopping, há vagas 
pré-determinadas, seguindo 
as leis de trânsito, mas não 
existe previsão de isenção 
para o idoso ou deficiente, 
porém, todas as vagas serão 
garantidas”.

Um dos questionamentos 

levantados na tribuna du-
rante a discussão do projeto 
na Câmara, que reverteu 
votos como o dos vereado-
res Adevaldir Ramos (PRB) 
e Lúcia da Saúde (PP), que 
votaram contrariamente 
em 2017 foi a possibilidade 
de o Executivo aumentar 
o valor de cobrança pelo 
serviço. O secretário ex-

plicou que para ocorrer 
uma futura alteração no 
preço é necessário abrir 
um processo administra-
tivo devidamente justifi-
cado, caso haja reajuste 
nos índices inflacionários. 
“A Prefeitura pode fazer 
correção de acordo com os 
índices inflacionários, o que 
é previsto na licitação. Não 
é viável que uma concessão 
fique 5 anos com o mesmo 
preço, mas só é realizado 
depois de comprovada a 
real necessidade. Fora isso 
não, amanhã ou depois o 
prefeito não pode subir o 
valor”, frisou.

Enquete – Em março, a 
equipe de reportagem do 
Jornal Atos foi até as ruas 
saber a opinião da popula-
ção a respeito da possibi-
lidade de implantação do 
serviço de estacionamento 
rotativo na cidade. Assim 
como o professor de 48 
anos, Olinto Alves Ribeiro, 
a maioria achou viável ter 
a Zona Azul em Lorena. “O 
Centro está bastante com-
plicado para estacionar. 
Sei que os estacionamentos 
particulares são uma opção 
para quem não consegue 
vaga, e a Zona Azul talvez 
fosse outra opção. Acho 
que o veículo fica estacio-
nado durante muito tempo 
e ocupa a vaga de quem 
precisa estacionar rápido”, 
comentou o professor.

De acordo com a Pre-
feitura, o prazo médio de 
tramitação deste projeto 
é de 120 dias, mas Santos 
acredita que entre cinco e 
seis meses o sistema esteja 
funcionando no município. 
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Projeto social beneficia cerca de 
seiscentos jovens em Ubatuba
Ação disponibiliza oficinas esportivas e culturais a alunos da rede 
pública; programa beneficente conta com apoio da Prefeitura

Lucas Barbosa
Ubatuba

Com a expectativa de con-
tribuir para a redução da 
vulnerabilidade social dos     
jovens carentes de Ubatuba, 
o Cere (Centro Esportivo e 
Recreativo Itamambuca) fir-
mou na última semana uma 
parceria com a Prefeitura 
para   o desenvolvimento de 
um projeto que oferecerá ati-
vidades culturais, esportivas 
e socioambientais para quase 
seiscentos moradores. A ini-
ciativa, denominada “Projeto 
Liga Norte”, contará com um 
orçamento de aproximada-
mente R$ 420 mil.  

Localizado no bairro do Ita-
mambuca, o Cere desde 1999 
oferece gratuitamente aos 
moradores da região norte do 
município oficinas de artes, 
música, reaproveitamento 
de alimentos, atendimentos 
odontológicos e treinamentos 
de futebol e ginástica. 

Em 2016, a entidade lançou 
a primeira edição do ‘Projeto 
Liga Norte’, que promoveu 
oficinas esportivas e socio-
ambientais para cerca de 120 
crianças e adolescentes, ma-
triculados na rede pública de 
ensino, dos bairros Itamam-
buca, Cambury e Ubatumirim. 

De acordo com o respon-
sável técnico do Cere, Frans-
ciso Igliori, para viabilizar 
a realização da nova edição 
do ‘Liga Norte’ a entidade 
captou cerca de R$ 420 mil 
através de uma lei federal 
que permite pessoas físicas 
e jurídicas doarem parte de 
seus impostos de renda para 
Fundos Municipais das Crian-
ças e Adolescentes. 

Destinado ao CMDCA (Con-
selho Municipal da Criança e 
do Adolescente de Ubatuba), 
o montante será repassado 
pela Prefeitura ao Cere, que 
até dezembro oferecerá ati-
vidades esportivas, artísticas 
e socioambientais para estu-

dantes durante seus turnos e 
contraturnos escolares. 

A iniciativa busca também a 
valorização da cidadania e do 
patrimônio cultural presente 
nos territórios tradicionais do 
município (caiçara, quilom-
bola e indígena), buscando 
aproximar a escola e as ati-
vidades curriculares ao con-
texto sociocultural próprio da 
região norte da cidade.

Outra preocupação dos 

voluntários é despertar a 
consciência ecológica nos   jo-
vens, através da implantação 
nas escolas de uma oficina 
denominada   “Tecnologia 
Social de Monitoramento 
Mirim Costeiro”, que promove 
o envolvimento dos alunos no 
monitoramento da qualidade 
ambiental das praias e rios 
da região.

O secretário de Assistência 
Social, Vanderlei Amorim, 

ressaltou a importância do 
projeto. “Desde o início do 
mandato do prefeito Délcio 
Sato (PSD) estamos fazendo 
o possível para ampliarmos o 
apoio a projetos, como o Liga 
Norte, que possuem potencial 
para melhorarem a vida de 
muitos jovens. Certamente, 
este trabalho tão sério e 
abrangente levará Ubatuba 
a futuramente colher muitos 
frutos”.

Crianças do programa disputam partidas de xadrez em Ubatuba; ação contempla mais de 600 pessoas

Foto: Divulgação PMU

Prefeitura oferece curso gratuito de gestão
de MEI em conjunto com Sebrae em Potim

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim abriu 
inscrições para o curso Super 
MEI Gestão, em parceria com 
o Sebrae. Voltado para micro-

empreendedores e potenciais 
empresários, o curso será re-
alizado de 7 a 9 de maio, com 
vagas limitadas e gratuitas. 

Durante as aulas, o empreen-
dedor aprenderá sobre plane-

jamento, controle de dinheiro, 
precificação de produto, venda 
e como inovar no seu negócio. 
Para se inscrever, interes-
sados devem comparecer 
pessoalmente ao CCS (Centro 

de Cidadania e Serviço) à rua 
Pedro Andrini, nº 71,. 

As aulas serão realizadas na 
escola estadual Professor José 
Félix, à praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 32, Centro.

Câmara cobra 
urgência em reforma 
da biblioteca de 
Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prédio da Biblioteca 
Municipal de Guaratinguetá 
será reformado no segundo 
semestre deste ano. O imóvel 
necessita de obras emergen-
ciais de manutenção, que 
não são feitas há pelo me-
nos dez anos. A reforma foi 
confirmada pelo Executivo, 
mas o vereador Fabrício Dias 
(MDB) apresentou respostas 
de secretarias municipais 
que atestam a urgência em 
dar início às obras.

Segundo o que foi apresen-
tado pelo parlamentar em 
sessão de Câmara, o prédio 
tem áreas insalubres. Dias 
encaminhou uma série de 
perguntas às secretarias 
de Cultura, Saúde, Meio 
Ambiente e Planejamento, 
através de requerimento, 
que teve respostas apresen-
tadas na tribuna.

A Vigilância Epidemioló-
gica, órgão da secretaria de 
Saúde, respondeu oficial-
mente que existem pontos 
de infiltração e umidade nas 
paredes e no teto do térreo, 
além de falta de reparos 
em janelas, pilastras e na 
saída de emergência. No 
pavimento superior foram 
constatados outros pontos 
de infiltração oriundos do 
sistema de calha e cober-
tura. Há ainda "manchas 
de bolor" e "forte odor de 
mofo". "O prédio encontra-se 
em condições insatisfatórias 
de manutenção, com áre-
as insalubres. Verificamos 
ainda que no jardim existe 
uma árvore de grande porte 
morta, pondo em risco os 
usuários e munícipes que 
circulam nos arredores", fri-
sou a Vigilância, em resposta 
ao requerimento. Segundo 
o documento, as folhas da 
árvore provocam o entupi-
mento de calhas, que pode 
gerar infiltrações.

Nas demais respostas, a 
secretaria de Planejamento 

confirmou que há necessi-
dade de reformas periódicas 
e a secretaria de Meio Am-
biente se compromete em 
fazer a poda e supressão da 
árvore localizada na entrada 
do prédio. A secretaria de 
Cultura, responsável pelo 
prédio, confirmou o plane-
jamento de manutenção 
da biblioteca para sanar os 
problemas diagnosticados 
até o momento.

A secretária Aline Damásio 
afirmou que foram feitas 
manutenções em 2018 e 
começo deste ano, mas que 
será feita uma reforma maior 
ainda em 2019. “A gente 
identifica que tem que fazer 
um trabalho maior de ave-
riguar todo o telhado para 
saber se não tem nada. De-
pois, na parte de dentro, para 
fazer a manutenção e pintura 
das paredes, dos banheiros, 
para deixar o ambiente mais 
convidativo, adequado. Essa 
é uma manutenção comum 
de prédios, de anos em anos. 
Pelo que temos no histórico, a 
biblioteca não é reformada há 
dez anos. Esse é o momento 
que ela realmente precisa de 
manutenção", concluiu Aline.

Para Dias, o ideal seria 
adiantar a reforma devido às 
áreas insalubres constatadas 
pela Vigilância Epidemioló-
gica. “É muito grave. É do 
nosso entendimento que haja 
uma intervenção imediata 
na biblioteca, para obras, 
que ela seja fechada para 
essa manutenção, pois não 
podemos esperar o semestre 
que vem para ser reformada. 
Confio no trabalho da secre-
tária Aline, ela veio à Casa de 
Leis, e eu falei que o trabalho 
que estamos executando é 
uma contribuição para que 
o prédio seja atendido”, con-
cluiu o vereador.

O prazo inicial confirmado 
pelo Executivo para início 
das obras é o segundo se-
mestre. Não foi confirmado 
o valor que será investido na 
reforma do imóvel.
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 
300.00. Telefone: 
3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 

de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto,  sa la, 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., 
á/serv.coberta e fe-
chada, garagem 2 
carros, coz., banh., 
quintal grande, aca-
bamento de 1º. Aceita 
financiamento. R$ 
190 mil. Tr.F: 98207-
2275 – Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lo t .  Cesa r  Pa rk 
–  c /200m2.  Tr.F: 
98278-8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
financiamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira 
de aço. Tr.F: 99110-
3753 – Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 

Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 – 
Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 

FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Gua-
rá, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de domés-
tica com experiên-
cia para trabalhar de 
segunda a sábado. 
Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone: 99762-6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 

vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 
idade. Rua Monse-
nho Anibal. 164. Tele-
fone: 3125-5994
Roupas e Lingerie 
em consignação. Pa-
gue só o que vender. 
Renda extra. Entre 
em contato. Telefone: 
99191-7274
Ótima banca de jor-
nais. Ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838

Preciso de trabalha-

dor rutal, para tra-
balhar cmm horta, 
solteiro, para morar 
no local Telefone: 
99721-1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de 
caldeireiro, encana-
dor e soldador. Tr.F: 
99178-3311 – Pinda
Montador de móveis 
(profissional) – des-
montagem  e  mon-
tagem, instalação 
de pequenos repa-
ros. Orçamento sem 
compromisso. Tr.F: 
99752-7130 – Pinda
BARBOSA CARRE-
TOS – pequenos 
carretos. Somente 
na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – re-
sidencial/comercial. 
Tr.F: 99229-8567 - 
Pinda
Natura! Tenha seu 
próprio negócio, tor-
ne-se uma consulto-
ra. Ligue 3132-3905 
ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para traba-
lhar como servente, 
serviços gerais, jar-
dinagem, ou serviços 
de caseiro. Telefo-
ne: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternida-
de Frei Galvão está 
contratando técnicos 
de enfermagem. Li-
gue: 3128-3800
Procuro emprego, 
baba com experiên-
cia em crianças espe-
ciais e normais, mais 
de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de ido-
sos: Ofereço-me para 
cuidar de idosos e/
ou doméstica. Te-
nho referência e ex-
periência. Telefone: 
99707-7208
Corta e poda de ár-
vores. Orçamento 
gratuito. Falar com 
Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Conserto e faço a 
limpeza do seu fogão. 
Desentupimento de 
boca e forno. Falar 
com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. 
Carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro! Em toda re-
gião e capital. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de ido-
so, faxineira, baba, 
interessados falar 
com Valesca! Tele-
fone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo 

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 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Primeira Publicação.  
 

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

O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 16 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA qualquer interessado, a comparecer única e 
exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para conhecer e, 
se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
USUCAPIÃO (Procedimento: 72.984), formulado por Roberto Camargo, empresário, RG: 5.317.721-
6 SSP-SP, CPF/MF: 315.074.098-34, e sua esposa Maria Margarida Luz Rodrigues Camargo, 
empresária, RG: 8.270.008-4 SSP-SP, CPF/MF: 887.140.398-34, residentes nesta Cidade de Cruzeiro 
(SP), na Rua Dom Bosco, nº 200, Centro; referente a um (01) terreno de 2.003,13 m² em que 
edificado um prédio comercial atualmente correspondente à “Oficina Robertão”, localizado na esquina 
da Rua José de Paula Ferraz com Avenida Luiz Bittencourt, no “Itagaçaba”, em Cruzeiro (SP), com 
origem na Matrícula 4.043 desta serventia; o qual alegam ser da posse deles, com ânimo de dono, 
sem interrupção ou oposição, por mais de vinte (20) anos; e, portanto, adquirido por usucapião 
extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código Civil. Assim, quaisquer interessados, 
seja qual for a natureza do eventual prejuízo alegado, poderão comparecer nesta serventia, para 
informações e impugnações que se entenderem cabentes. Ficam os notificados advertidos de que 
a não impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da segunda e última 
publicação deste edital, fará presumir a anuência ao procedimento de usucapião em curso. O 
Oficial. Cruzeiro (SP), 02/05/2019.  

 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PP Nº 
30/2019 – PROC Nº 99/2019
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO 
da publicação do Termo de Ratificação do processo 
acima referido, onde lê-se “00.348.2752/0001-87” 
leia-se “00.348.272/0001-87”.
O restante permanecerá o mesmo

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 
Nº 19/2018 – PROC. 695/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de serviços de melhoria de Iluminação 
Pública em vias dos Bairros Vila Passos, Bairro da 
Cruz, Jardim Novo Horizonte, Santa Edwiges, São 
Roque, Horto Florestal e Vila Simão, Cecap e Cecap 
Alta, com fornecimento de material, equipamentos e 
mão de obra.
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 11.091.314/0001-63
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 997.381,09 (novecentos noventa e 
sete mil trezentos oitenta e um reais e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 PROC. Nº 140/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços e locação de 
equipamentos para montagem e desmontagem da infraestrutura necessária para 
a realização dos eventos Lorenvale, Festa da Padroeira, Desfile 07 de setembro, 
Festa das Nações e outros eventos realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo, 
conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Lorena, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: FLUXION EVENTOS EIRELI EPP CNPJ: 05.256.973/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11.
VALOR TOTAL: R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 PROC. Nº 145/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e 
locação de equipamentos para montagem da infraestrutura de Som e Iluminação 
necessária para a realização dos eventos e festas realizados pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, conforme as necessidades da Prefeitura Municipal de Lorena, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FLÁVIO A. CAVALHEIRO ME CNPJ: 09.193.881/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06.
VALOR TOTAL: R$ 165.171,02 (cento sessenta e cinco mil cento setenta e um 
reais e dois centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 31/2019 PROC. Nº 160/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de consumo 
e permanente, para atender as necessidades da 
Vila Vicentina Sagrada Família, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 
LTDA EPP CNPJ: 30.934.220/0001-53
VENCEDORA DOS ITENS: 07, 15.
VALOR TOTAL: R$ 2.037,00 (dois mil trinta e sete 
reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial Nº 41/19 PROC. Nº 179/19.
O Município de Lorena-SP torna público a reabertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro de
preços para contratação de empresa especializada em 
fornecimento de refeições para atender aos eventos 
realizados pela Secretaria de Saúde pelo período de 
12 (doze) meses, a realizar-se ás 14h00min do dia 16 
de maio 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
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Guará assina contrato 
para compra de vinte
novas máquinas para 
ampliar infraestrutura
Com investimento de R$ 5 milhões com 
a Caixa Econômica Federal, maquinário 
operara a partir do segundo semestre

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito de Guara-
tinguetá, Marcus Soliva 
(PSD), assinou no último 
dia 11, o contrato com o 
Finisa (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Sane-
amento) para a compra 
de vinte novas máquinas 
destinadas à infraestru-
tura. O empréstimo, feito 
com o programa da Caixa 
Econômica Federal, é de 
R$ 5 milhões. Ainda em 
fase licitatória, o maqui-
nário deve começar a 
operar em Guaratinguetá 
no segundo semestre.

O valor foi investido na 
compra de uma pá carre-
gadeira, duas motonive-
ladoras, duas retroesca-
vadeiras, duas retroes-
cavadeiras com extensor, 
um rolo  compactador 
com pé de carneiro, duas 
mini-carregadeiras, seis 
caminhões basculantes, 
um trator 4x4, um micro 
trator e duas varredeiras.

Segundo a Prefeitura, 
as  máquinas serão de 
grande importância para 

obras de infraestrutura 
na cidade e para a lim-
peza urbana. “O objetivo 
é melhorar ainda mais o 
serviço público de limpeza 
de valetas, poda, capina, 
roçado e de preparação 
das estradas rurais para 
o período de chuva”, afir-
mou Soliva.

As vinte máquinas devem 
somar as atuais, que não 
serão substituídas. As atu-
ais máquinas do município 
continuarão em uso. “Elas 
estão em condição de fun-
cionamento e, após o fim 
do processo de licitação, 
que deve acontecer em 
junho, vamos ter recursos 
para ocupar todos os es-
paços da cidade”, explicou.

Gastos – O prefeito afir-
mou ainda que Guaratin-
guetá investe aproximada-
mente R$5,4 milhões por 
ano no aluguel de máqui-
nas, mas que o contrato 
atual  é  bem menor do 
que em anos anteriores. 
Anteriormente, a cidade 
já chegou a investir R$ 
15 milhões em contratos 
anuais devido à falta de 
maquinário próprio.

SIMPLIFICA
SUA VIDA

PAGUE SUAS CONTAS
SEM SAIR DE CASA
Com o Digi Iguá você pode emitir a 2ª via
de sua conta e fazer o pagamento eletrônico 

digigua.com.br

Transformando o saneamento

Recuperação do Pronto Socorro entram na última etapa; investimento supera R$ 2 milhões
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Após quase um ano e meio 
de obras, a reforma do Pron-
to Socorro de Pindamo-
nhangaba entrou em fase 
final na última semana. A 
expectativa da Prefeitura é 
que a recuperação do pré-
dio, orçada em mais de R$ 2 
milhões, seja concluída até 
o fim de maio.

Com uma média de 15 
mil atendimentos mensais, 
o PS de Pindamonhangaba 
recebe obras de melhorias 
desde 31 de julho de 2017. 
A previsão inicial do Execu-
tivo era que o serviço fosse 
concluído até o fim de 2018, 
o que não ocorreu.

Segundo a secretária de In-
fraestrutura e Planejamento, 
Marcela Franco, o prazo não 
foi cumprido devido às difi-
culdades encontradas pela 
empresa responsável pelo 
serviço, a Salles Engenha-
ria e Construção Ltda, em 
avançar na obra enquanto 
o atendimento aos pacien-
tes segue em andamento 
na unidade. “É importante 
destacar que desde o início 

nossa prioridade era que a 
reforma não prejudicasse a 
rotina dos atendimentos de 
saúde. Desta maneira, o atra-
so no término da obra não 
trouxe nenhum prejuízo ao 
município e ao cotidiano da 
unidade. Estamos próximos 
de em breve entregar esta 
importante melhoria”.

Além da recente instalação 
de elevadores que dão aces-
so ao PS Infantil, a última 
fase da reforma consistirá 
na conclusão dos vestiários 
dos funcionários, pintura ex-
terna do prédio e na instala-
ção da placa de identificação 
visual na fachada.

Já nas etapas anteriores 
do serviço foram realizadas 
a implantação de vagas de 
estacionamento para idosos 
e portadores de necessida-
des especiais, separação da 
ala de observação dos seto-

Santa Casa e Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que passa por reforma e deve ser entregue em maio

Foto: Divulgação PMP

Pinda preve colusão do PS para o final do mês

res de atendimento infantil e 
de emergência e implantação 
de elevadores. 

O prefeito Isael Domingues 
(PR) apontou os diferenciais 
da modernização da unidade. 
“Ao final da obra, teremos o 
dobro do espaço de atendi-
mento do Pronto Socorro. 
Serão dois andares, elevado-
res, e ainda uma ala exclusiva 
para atender as crianças. Esta 
é mais uma melhoria na saú-
de que entregaremos à popu-
lação e ainda muitas outras 
estarão por vir”, prometeu.


