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Prefeitura espera entregar nova
creche no Vila Suely para 2020
Futura unidade projeta atendimento dos bairros Lagoa Dourado, Jardim Paraíso e Jardim Primavera
Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Cruzeiro

Uma parceria com o governo do Estado e a Prefeitura
de Cruzeiro beneficiará os
moradores da Vila Suely com
uma creche que atenderá
cerca de duzentas crianças.
A expectativa do Executivo é
finalizar a obra até setembro
de 2019.
Entre as nove creches no
município, a futura unidade
no Vila Suely será uma das
maiores. O prédio conta com
890 m², comportando nove
salas e refeitório com capacidade para duzentas crianças.
Segundo o secretário de
Obras e Serviços Públicos,
José Kleber Lima Júnior,
além do bairro Vila Suely, a
creche atenderá moradores
do Lagoa Dourado, uma
parte do Jardim Paraíso e
Jardim Primavera. “Essa obra
é do governo do estado em
parceria com a Prefeitura. É
um projeto antigo, de 2013.
Esse convênio sofreu algumas alterações, teve erro
de projeto. Nem foi erro da
gestão anterior, foi erro do
estado mesmo. Então essas
coisas vão dar uma atrasada,
a expectativa era finalizar
agora no primeiro semestre,

Obra da construção de unidade da Vila Suely, que deve atender até 200 crianças; nova creche será a maior na rede pública, com 890m²

porém a gente estima que setembro já esteja concluída”,
explicou.
A obra contará com um investimento de R$ 1.850.000.
De acordo com o secretário, foi licitado o valor de
R$1.670.000, contando com
o aditivo para a fundação
que não estava previsto no
projeto, piso e algumas armações vai girar em torno
de R$ 200 mil, R$ 250 mil.
“Quando a gestão anterior
assinou o convênio vinham
10% de repasse do valor total
da obra que foi estimado na
época em R$ 2,2 milhões
aproximadamente, e eram
R$ 1,6 milhão do estado e
a outra contrapartida do
município. Na gestão da
ex-prefeita Ana Karin (PRB)
entrou 10% do repasse em
2013, 2014, só que a Justiça
sequestrou R$220 mil por
causa de dívidas em processo trabalhista, e a gestão do
prefeito Thales Gabriel (SD)
teve que pagar o início da
obra”, relatou Júnior.
Com 70% de execução,
o município prevê o início
das atividades na creche no
primeiro semestre de 2020.
O secretário acredita que
será feita a contratação de
vinte pessoas.

Câmara debate votação das contas de Francisco Carlos
Rejeitado pelo TCE, documento aponta falta de investimento na educação durante a gestão do tucano em 2013
Foto: Jéssica Dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratinguetá retornaram do recesso
logo no início de janeiro, mas
a apresentação de requerimentos em plenário serão
retomadas no próximo dia
cinco. Na pauta dos primeiros trabalhos está a votação
das contas do ex-prefeito
Francisco Carlos (PSDB),
referentes ao ano de 2013.
O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo deu parecer desfavorável às contas
desse ano e que aguardam o
veredito da Câmara.
No fim de 2018, os vereadores receberam as contas
do TCE. À época, o presidente
da Casa, Marcelo Coutinho, o
Celão (PSD) confirmou o parecer negativo e encaminhou
o documento à Comissão de
Finanças e Economia, que
tinha um prazo de vinte
dias para análises. O tempo
venceu em janeiro e os parlamentares retomaram a discussão, antes da votação, que

está prevista para acontecer
em fevereiro.
A comissão é composta pelo presidente Marcos
Evangelista (PSDB), pelo vice-presidente Marcelo Augusto
‘da Santa Casa’ (PSD) e por
Fabrício Dias ‘da Aeronáutica’ (MDB), como membro. O
último relatou que desde o
recebimento do documento,
no fim do ano passado, os vereadores da comissão estão
empenhados no estudo das
falhas apontadas pelo TCE.
“Eu estou debruçado sobre
esse assunto. De fato, são as
contas de 2013 que foram
reprovadas pelo Tribunal em
várias discussões. O ex-prefeito recorreu de decisões do
TCE, inclusive de decisões da
equipe técnica. Em todas as
decisões o Tribunal manteve
seu posicionamento em desaprovar suas contas”, afirmou
o parlamentar, ao se referir
sobre o caso.
A votação deve acontecer
ainda no mês de fevereiro.
As sessões ordinárias serão
retomadas na próxima ter-

ça-feira. No mesmo dia serão
formadas as novas comissões
permanentes, que seguirão
até o fim do segundo biênio da
atual legislatura. Como existe
a possibilidade de substituição
dos membros da Comissão de
Finanças e Economia, o grupo
atual deverá emitir um parecer antes da votação, sobre as
análises feitas até o momento.
“A discussão virá para a Câmara, deve ser concluída em
fevereiro, não acredito que
será de imediato, mas deve ser
discutida em fevereiro. Estou
estudando para tomar uma decisão bastante fundamentada,
coerente com todo o trabalho
que temos executado na Casa e
de acordo com os estudos que
estamos executando”, concluiu.
Rejeição – O parecer do
Tribunal de Contas aponta que
não houve aplicação total dos
recursos destinados para educação. Os valores deviam ser
aplicados no Fundeb (Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
de Educação).

O ex-prefeito de Guaratinguetá, Francisco Carlos, que espera votação de suas contas de 2013 na Câmara
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Projeto Guri de Pinda abre
inscrições para 11 cursos

Atos e Fatos
“O que se aprende
profundamente jamais
se esquece”
Sêneca

Márcio Meirelles

BRASIL:
CAPITAL CALAMIDADE!
Em fevereiro de 1972, na cidade
de São Paulo, na Avenida São João,
região central de São Paulo, o Edifício Andraus, um centro comercial
de grandes proporções foi tomado
por um incêndio avassalador.
A tragédia ocorreu devido a uma
sobrecarga no sistema elétrico no
segundo pavimento que se alastrou
por todo o edifício.
Dezenas de pessoas nas escadarias do edifício lutando por um espaço nas janelas para viver. No teto
dezenas de pessoas aguardando um
helicóptero que retirava as pessoas
em estado precário de saúde.
Pessoas saltando para a morte
e uma cena inesquecível de um
executivo de uma das empresas
alemãs, com sede neste prédio,
descendo pelo fio do para-raios e
num momento um corpo que desce
perpendicularmente, em velocidade, e se espatifa no teto de edifícios
próximos.

Foto: Reprodução

sempre existirão, na cabeça dos
investidores.
Modificou-se a legislação na
construção dos edifícios conforme
orientação do Corpo de Bombeiros.
Na tarde de 5 de novembro de
2015, 35 km do centro do município
de Mariana, rompeu a barragem de
rejeitos de mineração controlada
(?) pela Samarco Mineradora,
braço empresarial da Vale S/A e
a anglo-australiana BHP Billiton
destruindo vilarejos, poluindo rios,
usinas hidrelétricas destruindo a
fauna e a flora da região, a economia
da região e vidas humanas
Apuração de responsabilidade,
modificação na legislação, tudo no
esquema dos lobistas das mineradoras, até então, a maior contribuidora
de recursos financeiros para as campanhas eleitorais. As modificações
na legislação ambiental dormem o
sono profundo como os habitantes
das pequenas cidades soterradas.
19 mortos.
Praticamente três anos após

"Acidentes são inevitáveis, riscos
sempre existirão, na cabeça
dos investidores"

No total 16 mortos e 330 feridos.
A tragédia do Andraus foi na
época, a primeira grande tragédia
transmitida ao vivo pela televisão
e as cenas horripilantes das pessoas
lançando-se para o espaço vazio.
Chocou o Brasil e o mundo!
Exatamente 2 anos, em fevereiro de 1974, no centro da cidade
o Edifício Joelma é tomado por
um incêndio devastador onde 187
morreram.
As mesmas cenas dantescas de
pessoas se atirando para o espaço e
estatelando-se no asfalto da Avenida
9 de Julho. Tudo televisionado!
Dois anos foi o tempo necessário
para as autoridades perceberem que
a cidade de São Paulo precisava
rever as suas normas de segurança
em edifícios.
Reuniões com os diversos membros que cuidam do assunto, novas
normas de construção e segurança
e uma saudável solução: escadas de
incêndio que os filmes americanos
da década de 40, 50, mostravam
como era simples utilizar deste
equipamento inventado na década
de 1920.
Aí, a grande descoberta: escadas
laterais de fuga encarecem os projetos de construção como se vidas
humanas não tivessem valor.
No Brasil a vida humana não
é considerada no custo de prevenção de qualquer investimento.
Acidentes são inevitáveis, riscos

esta tragédia ambiental, social,
econômica e humana, a represa de
Brumadinho - no desastre de Mariana indicada como risco latente -,
se rompe e soterra os funcionários
da própria mineradora que estavam
almoçando. A estimativa é para
perto de 300 mortes!
Multas bilionárias que não restituirá vidas, lares, a história destas
pessoas, para o presidente da Vale
S/A admitir que existe processo
mais seguro para à extração do
minério de ferro.
A Vale S/A é uma empresa privada na qual o governo tem o Golden
Share (uma terminologia utilizada
no mercado acionário consistente na
criação de ações que serão retidas
pelo poder público no momento que
se desfaz o controle acionário de
sociedades onde o governo detinha
a participação), mas não poderes
para destituir a sua diretoria.
Portanto, o governo não tem
poderes para destituir a diretoria
da Vale S/A, mas no governo dos
trabalhadores o presidente, Roger
Agnelli, foi destituído pelo governo
porque se negou a construir mineradoras em estados cuja operação
não era rentável. Fazia parte do jogo
do país do futuro (?) e de relaxar
os controles de fiscalização sobre a
empresa, na área federal e estadual,
ambos do mesmo partido.
Estes, com certeza, não serão
julgados!

Cachoeira Paulista - O prefeito
Edson Mota, que diante de várias denúncias de desmando na área da saúde
– contratação de empresas, admissão de
cerca de duzentos comissionados que
possivelmente nem tenham colocado os
pés da Santa Casa, onde hipoteticamente
estariam locados, entre outras atitudes
administrativas com indícios de desvios
de recursos. O que muitos suspeitavam,
ganhou consistência com as denúncias
explícitas de um ex-secretário e assessor
que não concordou em compactuar com
os modus operandis de Edson Mota, que
até o momento não foi específico em suas
justificativas, exceto 'falácias' evasivas
em lives no Facebook, fazendo apologia
a si mesmo.

Lorena - O trabalho para conter a
violência na cidade, uma das mais atingidas pela criminalidade na região. Nesta
semana, a Prefeitura recebeu uma bela
notícia do comando da Polícia Militar.
De acordo com os indicadores do ano de
2018 da secretaria de Segurança Pública
do Estado, o número de furtos foi o menor
desde 2001, com uma queda de 23%. Já os
roubos sofreram redução de 32%, menor
índice registrado desde 2012, em Lorena.
Outros dados positivos são a queda de
28% nos roubos e furtos de veículos, além
da queda nas ocorrências relacionadas ao
trânsito, com queda em homicídio culposo
e lesão por acidente. Números que já dão
um sinal do trabalho da PM, Polícia Civil
e da Guarda Civil Municipal.

Da Redação
Pindamonhangaba

O ano está começando e os
cursos culturais estão com novas
turmas no Projeto Guri de Pindamonhangaba. As matrículas foram
abertas na última segunda-feira,
para um total de 11 cursos, disponíveis nas duas unidades, e que
podem ser efetuadas até o final de
fevereiro.
O programa nacional oferece
educação musical gratuita para
crianças e jovens desde 1995 e é
tido como o maior projeto sociocultural do País. Na região, Aparecida,
Roseira, Guaratinguetá, Lorena,
Piquete e Silveiras também contam
com unidades do projeto.
Em Moreira César, estão disponíveis cursos para saxofone, clarinete, flauta transversal, violino, viola
clássica, violoncelo, contrabaixo
acústico e percussão (bateria). Já
no bairro Araretama são oferecidos
outros três cursos, como cursos
de iniciação musical, coral juvenil
e violão.
Os candidatos não precisam
ter conhecimento musical prévio
ou o instrumento que desejam
aprender. Para se inscrever, basta
comparecer ao polo de interesse
acompanhado de um responsável
e apresentar documentos como
RG ou certidão de nascimento,
declaração escolar e comprovante
de residência. A unidade de Pindamonhangaba também oferece
dois telefones de contato para
esclarecer as dúvidas dos alunos.
O atendimento é feito às terças
e quintas-feiras, das 14h30 às 17h

Crianças participantes do Projeto Guri, que abriu vagas para atividades em Pinda

pelo telefone (12) 3642-2047. Já
pelo (12) 3637-4476, as ligações
podem ser efetuadas às segundas
e quartas-feiras, das 14h30 às 17h.
As matrículas foram iniciadas na
última segunda-feira e seguem até

o próximo dia 22.
O polo do Projeto Guri de Pinda
está localizado à rua Benedito Darci
Monteiro, nº 160, no Araretama. Já
em Moreira César, a unidade fica à
rua Doutor Gonzaga.

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345
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Procuro emprego, baba
com experiência em crianças especiais e normais,
mais de 10 anos no ramo.
Telefone: 3122-3796

R$ 11.800,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan
1.0 ano 2008 – prata.
R$ 16.500.00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda

VENDO Corsa Classic ano 2007 – abaixo
tabela. Tr. F: 36432882 – Pinda
VENDO Corsa joy
Sedan ano 2006 –
flex. Tr. F: 3643-2882
– Pinda
VENDO Fox Trend
1.6 ano 2012 – Flex –
completo. Tr. F: 36432882 – 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 997609842
VENDO Gol quadrado ano 93 – G – branco – ótimo estado de
conservação, mec.
ok. pneus e bateria
novos. Tr.F: 991233935 – Pinda
VENDO Uno ano
2010 – 2 pts – Flex –
preto. R$ 15.900,00.
T r. c / A n d r e – F :
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford Ka
ano 2005 – direção
hidr., vd.elet., R$
12.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda
VENDO Parati ano
2000 1.6 8v – vinho – direção – R$
14.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda
VENDO Fiesta Sedan ano 2011 – preto – completo, R$
24.900,00. Tr.c/Andre
– F: 99660-5334 –
Pinda
VENDO S10 ano
2009 - Cabine simples – Flex – completa – R$ 30.900,00.
T r. c / A n d r e – F :
99660-5334 – Pinda
VENDO Prisma
1.4 ano 2007– Flex
– ar/direção. R$
18.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda

VENDO Gol Track
ano 2014 (G6) completo – branco – R$
30.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda
VENDO Montana 1.4
ano 2016 – direção/ar
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 996605334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch
Premium 1.4 –Flex
- direção/vd elétrico
– preto.R$ 21.900,00.
T r. c / A n d r e – F :
99660-5334 – Pinda
Vende-se Tucson,
2015, completa, flex,
cor preta, tabela.
Aceito carro de menor
valor. Tratar com Alexandre no telefone:
99772-6253
Vendo Punto, modelo
2013, attractive, completo, único dono,
cor branco, revisado.
Valor R$ 28.900.00.
Telefone: 99106-2058
falar com Ronaldo
Ve n d o E c o s p o r t ,
2007, xls, 1.6, flex,
vermelha, 4 portas,
carro de mulher. R$
16.500,00. Telefone:
99659-2341 ou 21033626 Fábio
Vende-se Tucson,
2010, 10% abaixo
da tabela. Telefone:
99212-1881
Vendo Palio, 4 portas. Valor 6.000,00.
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0
ano 2011 – preto.
R$ 16.900,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano
2004 – prata – 2pts –
R$ 12.500,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 1.0 ano2003
– prata – completo.
R$ 13.800,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Corsa Seda
1.0 ano 2002 – prata.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/19 PROC. Nº 16/19.
Referente ao Pregão Presencial 02/2019 que tem por
objeto a Prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, com a disponibilização de mão
de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, nas localidades do Mercado Municipal,
Base do Corpo de Bombeiros, CER III, SADS,
CRAS I, CRAS II, CREAS, Bolsa Família, CCMI,
Subsecretaria de Juventude e CAPS, o Município de
Lorena-SP torna público o recebimento das planilhas
de composição de custos da empresa MILCLEAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, conforme exigido
em edital ANEXO IX, sendo assim a Pregoeira e a
CPL a declara vencedora. Fica aberto o prazo de 3
(três) dias para apresentação de recurso conforme Lei
nº 10.520/02, Art. 4º inciso XVIII. O Processo
encontra-se à disposição para vistas dos interessados
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria
Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000,
das 09h00min às 17h00min.

VENDO Corsa Sedan
1.0 ano 2009 – cinza
– vd/trv/alarme – direção . R$ 17 mil. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Gol ano 93
(quadrado) – branco
– mecânica ok, pneus
e bateria novos.òtimo
estado de conservação. Tr. F: 991233935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS
prata – direção hidráulica ano 2014
– R$ 33 mil. Tr. F:
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano
2006 18v – branca
– completa. Tr. F:
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 completo – prata – R$ 18
mil. Tr. F: 99115-2326
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6
Titan prata – ano
2009 - completa.
R$ 20.800,00. Tr.F:
98898-1103 – Pinda

Cuidadora de idosos: Ofereço-me para cuidar de
idosos e/ou doméstica. Tenho referência e experiência. Telefone: 99707-7208

ALUGA-SE
Alugo apartamento
no bairro Santa Rita,
em Aparecida, com
3 quartos, sem garagem. 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, sala, cozinha, banheiro, cozinha, área de serviço
e garagem. Falar com
Carlos, após as 17hrs.
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Morumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fechada, garagem 2 carros,
coz., banh., quintal
grande, acabamento
de 1º. Aceita financiamento. R$ 190 mil.
Tr.F: 98207-2275 –
Pinda
VENDO Casa – b°
das Campinas – c/4

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2018 PROC. Nº
725/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de matérias-primas a serem
utilizadas para a produção de medicamentos na
Farmácia de Manipulação de Lorena, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: BODY LAB FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 68.577.063/0001-49
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 439, 440.
VALOR TOTAL: R$ 1.093.500,00 (um milhão noventa
e três mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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dorms., coz., sla,
banh., garagem. R$
80 mil. Tr.F: 36482025 – Pinda
VENDO Terreno –
Lot. Cesar Park –
c/200m2. Tr.F: 982788145 – Pinda
VENDO ou TROCO
Sobrado – Santana.
Tr. F: 99103-5458 –
Pinda
VENDO ou TROCO
Casa no Morumbi por casa próx.ao
centro, Tr.F: 997883025/99650-0376 –
Pinda
VENDO Casa – Vista
Alegre – c/2 dorms.,
sl, coz., á/serv., garagem 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
parte de pagamento.
Tr. F: 99773-3267 –
Pinda
VENDO Terreno –
c/125m2 – ent. R$
1.100,00 + parcelas
a partir de R$ 450,00.
Pronto para construir – Tr. F: 35220050/98269-0969 –
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr.
F: 99764-8621 – Pinda
Alugo apartamento
novo, 2 quartos, sendo 1 suíte, amplo,
85m² 1 vaga. Telefone: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua
Guaranis 141, apartamento 3. Perto do
ame. Valor R$ 600.00.
Telefone: 3133-2520
ou 99777-5102
Aluga-se apartamento no centro com 1 e
2 quartos e garagem.
Ótima localização.
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazenda, para 15 pessoas,
a partir de R$ 350,00,
churrasqueira, piscina, internet, galpão.
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comercial na rua Castro
Santos, ótima localização e bom preço.
Tratar no telefone:
98175-0186
Aluga-se apartamento, direto com o proprietário em Aparecida, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
sacada. Telefone:
98266-7149 Falar
com Márcia

VENDO carrinho de
bebe – ótimo estado 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 988650122. Falar com Marcus
Vendo berço quase novo. Parte em
madeira, da tokstok,
completo, bem conservado. Telefone:
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holandesa. Tratar nos
telefones: 991521310 ou 3132-4909
ou 3122-4178
Vendo uma TV analógica philips 21 polegadas com conversor digital. Telefone:
99197-5051
Quatro rodas novas,
originias, sem uso,
do gol, ano de 2003,
na caixa. Valor: R$

6 5 0 , 0 0 . Te l e f o n e :
98131-3072
Vende-se uma antena sky, usada. Valor:
R$ 60,00. Telefone: 99733-2608 ou
98111-3099
Vende-se Título da Hípica. Telefone: 9978510027
Alugo casa com Piscina em Ubatuba, para
8 pessoas. Telefone:
(19) 99783-8844
Vendo móveis usados. Telefone: 982004019
Vendo bandeja de salgados. Empadão, torta de franco, risoles.
Telefone: 98187-3692

Hospital Maternidade Frei
Galvão contrata pessoas
com deficiência. Procurar
departamento pessoal.
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e
faço curativos. Mais informações entrar em contato.
Raquel, telefone: 981992293
Conserta-se fogão, limpeza de fornos e desentupimento de bocas de fogão.
Telefone: 99754-0928.
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu
ventilador de teto pode ter
conserto. Ligue e agende.
Telefone: 3132-7779 ou
99114-4239

Auto peças Brasil.
Compramos carcaças
de baterias. Telefone:
3132-4765 ou 31339274

Fazemos carreto, até
1.000Kg, toda a região,
inclusive litoral norte e sul
de minas. Telefone: 31251136 ou 99776-6640

Aluga-se boate montada, com estrutura
para eventos. Telefone: 3132-7171

Montador. Monto e desmonto e conserto móveis
em geral. Atendo todo o
vale. Telefone: 3133-4452
ou 99605-0149. Falar com
Jean

Ótimo comercial situado no bairro Beira
Rio. Com 100m². Valor: 2.500,00. Telefone: 3132-7105 ou
99748-8343
Aluga-se ponto para
loja de automóveis,
continuação da JK,

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 – PROC. 25/2019
O Município de Lorena-SP torna público que,
considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é
a Aquisição de materiais de uso no Curso de Padaria
Artesanal, oferecido gratuitamente pelo Fundo Social
de Solidariedade de Lorena às pessoas de situação
de Vulnerabilidade Social, definidas no Termo
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto as empresas:
EMPRESA: H. M. A. DA SILVA LORENA - ME CNPJ:
00.348.272/0001-87
Valor total de: R$ 18.141,09 (dezoito mil cento
quarenta e um reais e nove centavos)
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
da Nota nº. 02/19, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
referente ao Processo n° 12527/2018GPRO, com
fundamento no art. 25, inciso III da lei supracitada, cujo
objeto é a Contratação de empresa responsável pelas
apresentações musicais da Banda Dona Cabela para
o “Carnaval da Família 2019”, nos dias 03, 04 e 05
de março de 2019, na Praça Dr. Arnolfo de Azevedo,
para contratação da seguinte empresa:
GABRIEL SPINELLI MONTEIRO DOS SANTOS
3283864867 CNPJ Nº: 21.273.406/0001-18

Jardineiro Waldir, manutenção de jardins, roça se
terrenos. Telefone: 981434298 ou 98818-1701. Eu
faço a diferença
Conserta-se máquinas de
lavar e geladeiras, freezer.
Visita grátis. Aceitamos
cartões. Telefone: 31082606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com faturamento mensal acima
e 16.000,00. Motivo: idade.
Rua Monsenho Anibal.
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em
consignação. Pague só o

que vender. Renda extra.
Entre em contato. Telefone: 99191-7274
Ótima banca de jornais.
Ótima localização em
Guaratinguetá. Direto com
o proprietário. Telefone:
99737-6838
Preciso de trabalhador
rutal, para trabalhar cmm
horta, solteiro, para morar
no local Telefone: 997211936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeireiro, encanador e soldador.
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (profissional) – desmontagem
e montagem, instalação
de pequenos reparos.
Orçamento sem compromisso. Tr.F: 99752-7130
– Pinda
BARBOSA CARRETOS
– pequenos carretos. Somente na região de Pinda
e Roseira. Tr.F: 997563574 – Pinda
EDSON Pintor – residencial/comercial. Tr.F:
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio
negócio, torne-se uma
consultora. Ligue 31323905 ou 99774-5004. Falar com Paula
Ofereço para trabalhar
como servente, serviços
gerais, jardinagem, ou
serviços de caseiro. Telefone: 99609-0852 ou
99198-7304
O Hospital Maternidade
Frei Galvão está contratando técnicos de enfermagem. Ligue: 3128-3800

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Decisão:
CHAMADA PÚBLICA n°. 01/2018 – Proc. nº. 701/18
O Município de Lorena-SP torna público a decisão
da CHAMADA PÚBLICA n° 01/2018, cujo objeto é
a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE. A presidente e Equipe de Apoio
comunicam que após a análise do setor técnico
representado pela Nutricionista Juliana Andressa
Schwarz de Souza das amostras apresentadas pela
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS VALE
DO PARAÍBA COOPERVALE DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS, decidiram aprovar a proposta de preço
e as amostras. O Processo encontra-se à disposição
para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração,
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

Vendo apartamento no pedregulho,
106m², 2 dormitórios,
2 banheiros, 1 vaga
na garagem. Aceito troca por imóvel
em Ubatuba. Telefone: 98148-2626 ou
98703-9424
ALUGO Apto – Ubatuba/Itaguá – capacidade 5 pessoas Tr.c/
Lourdes – F: 992171408/3836-2296 –
Pinda
ALUGO casa – Ipe
ll – c/2dorms., sala,
coz., banh., garagem
Tr.c/Adilson ou Adria-

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 região e capital.
Telefone: 3125-1136 ou
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxineira, baba, interessados
falar com Valesca! Telefone: 99133-6423 ou
99196-4806
Faço faxina, passo roupa
e sou cuidadora de Idosos.
Tenho referências. Telefone: 99754-9795
Montador! Monto e desmonto, conserto móveis
em geral. Atendo todo
o vale. Telefone: 31334452 ou 99605-0149 ou
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço
de obra completo. Acabamentos em geral e reformas. Falar com Jorge no
telefone: 98863-3663 ou
99624-8151
Eletricista Toninho, instalação, manutenção, visita
grátis. Telefone: 991144239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais limpo, Luiz conserta e faz
a limpeza do seu fogão.
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer viajar sossegado, otimizando
seu tempo? Contrate motorista Auton. Falar com
Bruno. Telefone: 997858223
Montador de móveis.
Monto e desmonto. Faço
pequenos consertos e
também pequenos fretes.
Telefone: 3125-9707 ou
99221-0281. Falar com
Marcos
Faço fretes e mudanças
com montana, inclusive
domingos e feriados. Falar
com Claúdio. Telefone:
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas
com capricho. Serviço
de qualidade. Telefone:
99184-3805
Montador de móveis,
monto e desmonto, faço
pequenos consertos e
também pequenos fretes.
Falar com Marcos. Telefone: 3125-9707 ou992210281
Socorro de elétrica, encanador, pintura e serviços
gerais na área, ligue Júnior. Telefone: 99651-8725

Alugo baia para cavalo, no bairro vila mariana, em Aparecida.
Telefone: 98175-0186

VENDE-SE

Corta e poda de árvores.
Orçamento gratuito. Falar
com Silvio no telefone:
99639-5868 ou Fabiano
99771-0074

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA

BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁ
PIQUETE, POTIM E ROSEIRA.

Convocação aos Diretores
Em conformidade com o disposto no Estatuto Social e Regulamento
Eleitoral, o Presidente da Entidade supra indicada convoca os diretores
do Sincomercio Guaratinguetá a participarem da Reunião Ordinária da
Diretoria, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, as 20 hs, na
sede do Sindicato, á Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro –
Guaratinguetá-SP, para a Re-Ratificação da Ata da Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 12 de janeiro de 2018 e do Termo de Posse
datado em 24 de janeiro de 2018.
Guaratinguetá, 06 de fevereiro de 2019.
Elcio Ferreira Damico
Presidente

Admita-se barbeiro no
ponto hair em Lorena.
Telefone: 99742-0405 ou
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós
sua sucata é um novo
começo. Telefone: 997452358
Eletricista, pedreiro e pintor. Faço bom orçamento.
Falar com Jued. Telefone:
98151-2831 ou 982177993
Conserta-se máquinas de
lavar, geladeiras, freezer.
Visita grátis. Aceitamos
cartões. Telefone: 31082606
Frete, mudança e carreto
em geral é com o expressinho mineiro. Em toda a
região e capital. Telefone:
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmontagem de móveis em geral.
Falar com Marcos Francisco. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manutenção de jardins, limpeza
de terreno, poda de árvore. Telefone: 99169-6111
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio
negócio, torne-se uma
consultora. Ligue 31323905 ou 99774-5005. Falar com Paula
Procura-se pizzaiola com
experiência em forno a lenha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no
ponto hair em Lorena:
Telefone: 99742-0405 ou
99744-9859

———————————————————————————————————————————

Rua: Coronel Pires Barbosa, nº 190 – Tel.: (012) 3132-1544/ 2103-3745 - CEP 12.501-280 - Guaratinguetá - São Paulo
E-mail: sincovag2017@gmail.com

Faço faxina em casas e
apartamentos. Tenho referência, preço à combinar.
Falar com Mary. Telefone:
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas,
pisos, azulejos, eletricista e pequenos reparos.

4

7 DE FEVEREIRO DE 2019

Prefeitura de Lorena avança em processo
de recuperação de nascentes do Rio Taboão
Aprovação garante recurso de R$ 433 mil ao município; medida prevê reflorestamento de espécies nativas
Foto: Divulgação PML

Lucas Barbosa
Lorena

Após ter um projeto de
gestão e ambiental aprovado pelo Governo do Estado,
Lorena foi contemplada
na última semana com um
recurso de R$ 433 mil para
a recuperação das sete nascentes do Rio Taboão. Com
uma contrapartida municipal de R$ 126 mil, a ação
consiste no plantio de quase
vinte mil mudas de espécies
de árvores e plantas nativas
da região.
No último dia 17, o prefeito de Lorena, Fábio Marcondes (sem partido), e o
secretário de Meio Ambiente, Willinilton Portugal,
participaram de uma reunião com representantes da
secretaria de Infraestrutura
e Meio Ambiente do Estado
em São Paulo.
Durante o encontro, o
chefe do Executivo assinou
o contrato com a Fehidro
(Fundo Estadual de Recursos
Hídricos) que garantirá a liberação do recurso estadual
para a recomposição das
nascentes do Rio Taboão.
As medidas para o reflorestamento do local estavam
previstas em um projeto
elaborado por Lorena e que
foi apresentado ao CBH-SP

Brincadeiras e educação ecológica, uma parceria que tem feito sucesso no parque; cidade investe para recuperar rio que dá nome ao local

(Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do
Sul), em 2016.
Para o secretário de Meio
Ambiente, um fator que
contribuiu para que a cidade
fosse contemplada com a
verba estadual foi a qualidade do trabalho desenvolvido

pela Prefeitura na gestão do
Parque Ecológico do Taboão.
Localizado em uma área
de quase duzentos hectares,
cedida ao município pelo
DAEE (Departamento de
Águas e Energia Elétrica),
em 2014, o parque, além
de atividades de lazer, se-

dia desde 2016 projetos de
pesquisas universitárias e
oficinas de educação ambiental oferecidas a alunos
da rede pública de ensino.
“O modelo de gestão do
Parque Ecológico é considerado referência regional,
servindo para que diversas

outras cidades se espelhem
em Lorena. Além das ações
de educação ambiental e
pesquisa, desenvolvemos um
trabalho sério de combate
ao desmatamento, caça e
pescas na região. Agora,
para fechar com ‘chave
de ouro’, conseguiremos

recuperar as nascentes do
Rio Taboão”, comemorou
Portugal.
Além de apontar a situação preocupante da área
deixada pelas antigas gestões municipais, o chefe da
pasta revelou ainda quais
serão os próximos passos
da ação de recuperação do
local. “Quando chegamos,
nos deparamos com o solo
em um estágio problemático
devido as queimadas, uma
mata explorada e as nascentes prejudicadas. Nossa
expectativa é que no próximo trimestre seja concluído
o processo licitatório para
a contratação da empresa
que realizará o reflorestamento. Esperamos que estas
medidas de recuperação,
surtam um efeito positivo
nas nascentes em até quarenta meses, contribuindo
na recomposição da bacia
hidrográfica do Rio Paraíba”.
Educação – Segundo a
Prefeitura, o projeto também prevê a realização de
diversas oficinas de educação ambiental no Parque
Ecológico do Taboão.
Durante o ano serão oferecidas atividades de conscientização e aulas técnicas
como de preparação de solo
e plantio para cem alunos da
rede municipal de ensino.

Prefeitura abre inscrições para
processo seletivo de estagiários
e cadastro reserva em Cruzeiro

Foto: Jéssica Dias

A Prefeitura de Cruzeiro, que abriu oportunidades para estagiários; vagas para 35 áreas da administração
Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abriram
inscrições para o processo
seletivo com vagas de estágio
remunerado e formação de
quadro de reserva para ensino
superior, médio e técnico.
As oportunidades para nível
superior são para administração, arquitetura, serviço social,
ciências e biologia, ciências
contábeis, comunicação social,
direito, educação artística,
educação física licenciatura
e bacharel, enfermagem, engenharia ambiental, civil e
de produção, farmácia, fisio-

terapia, eventos, geografia,
gestão empresarial, história,
informática e tecnologia da
informação, letras, logística,
matemática, música, nutrição,
pedagogia, psicologia, recursos humanos e artes visuais,
marketing, publicidade e propaganda e gestão de produção
industrial.
Para nível técnico as vagas
são para turismo, nutrição,
informática, segurança do
trabalho e marketing.
Todos os cargos receberão
auxílio transporte de R$ 20
e terão carga horária de 4
a 6 horas, com salários que
variam de R$ 385,34 a R$
722,44. Os interessados devem se cadastrar no site do

CIEE. Quando o órgão receber
a oportunidade de estágio,
fará uma triagem no sistema e
encaminhar cinco candidatos
para a entrevista no setor da
vaga. A convocação será feita
por contato telefônico, caso o
candidato não atender, será
encaminhado um e-mail. Se
não responder nenhuma das
tentativas, será conduzido para
entrevista em outra oportunidade. O processo de seleção
será realizado pela Prefeitura
de Cruzeiro.
O processo terá duração de
um ano podendo ser prorrogado por mais um.
Mais informações e o edital
completo no site da Prefeitura,
cruzeiro.sp.gov.br.

Entre em contato!

www.gessocon.com.br

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso

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

