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Cidade quer planejar e acompanhar crescimento com participação de moradores;  Plano Diretor 2020

Com foco no Censo de 2020, Potim 
inicia oficinas do Plano Diretor

Bruna Silva
Potim

Desenvolver o planeja-
mento pensado da cidade 
é um dos desafios que a 
secretaria de Planejamen-
to e Meio Ambiente Potim 
promete assumir em 2020. 
Com início do Plano Diretor 
na cidade, o objetivo é de 
possibilitar um crescimento 
urbanizado apropriado.

O secretário de Planeja-
mento e Meio Ambiente, 
Hiancem Texeira, explicou 
que a idealização do Plano 
Diretor surgiu como “um 
olhar visionário”, pensando 
já no Censo de 2020, em que 
Potim terá aproximadamen-
te 25 mil habitantes, como 
prevê a Prefeitura (ainda 
não há uma data definida 
para o levantamento nacio-
nal). Ele destacou que essa 

não é uma obrigatoriedade, 
mas que é importante para 
que o município possa cres-
cer de maneira eficaz e com 
qualidade de vida para os 
moradores.

Ainda no mês passado, a 
Prefeitura promoveu duas 
oficinas, no CAS (Centro 
de Assistência Social) São 
Geraldo, e no Centro Paro-
quial, para que os morado-
res pudessem fazer os seus 
apontamentos sobre os 
temas “Cidade que temos” 
e “Cidade que moramos”. 
De acordo com o Executivo, 
os posicionamentos dos mo-
radores serão levados em 
conta no momento da finali-
zação do projeto, através da 
elaboração de zoneamento.

O secretário afirmou que 
as atividades estão acon-
tecendo dentro do prazo 
estabelecido de dez meses. 
O cronograma conta com 

mais oficinas participativas 
com o apoio da população 
e uma audiência pública. O 
encerramento é esperado 
para setembro deste ano, 
com o cumprimento de to-
das as etapas necessárias. 
Hiancem comentou que 
após a finalização do proje-
to por parte da Prefeitura, 
será criada uma lei, com 
a aprovação da Câmara, 
que se tornará a diretriz 
de Potim durante dez anos. 
“Ela (a diretriz) vai fazer 
com que a cidade cresça de 
maneira planejada, sem as 
irregularidades que temos 
hoje”, enfatizou.

Segundo o secretário, 
com o avanço será possível 
captar mais recursos para a 
cidade por meio de ementas 
parlamentares, algo que 
não é possível atualmente 
devido a falta de um plano 
diretor em execução.

Reunião com a participação de moradores; objetivo é de possibilitar um crescimento urbanizado
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Após seis anos escolas voltam para avenida; Beira Rio vive impasse sobre desfile; Embaixada retorna

Carnaval de Guará pode ter seis escolas de samba

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As escolas de samba de 
Guaratinguetá receberam a 
primeira parte dos recursos 
destinados aos desfiles car-
navalescos deste ano, em 
dezembro. A subvenção total 
é de R$ 50 mil para cada 
agremiação, mas é obrigató-
rio que os grupos atendam 
requisitos descritos no edital 
de chamamento público. Das 
seis escolas, apenas a Beira 
Rio não atendeu as obriga-
ções. Mesmo assim, a escola 
deve desfilar.

A campeã do Carnaval 
em 2019, Mocidade Alegre 
do Pedregulho, cumpriu 
com todas as obrigações do 
edital. Além da escola, as 
agremiações Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Unidos da 
Tamandaré e Bonecos Cobi-
çados também receberam 
sinal positivo da secretaria 
municipal de Turismo e 
da Comcar (Comissão de 
Carnaval). A Embaixada do 
Morro, que não desfilou no 
ano passado, foi aprovada 
e também terá direito ao 
repasse.

A única agremiação que 
aguarda decisão judicial 
se pode o não receber o 
repasse da Prefeitura é a 
Beira Rio. Ainda assim, o 
secretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Mário Au-
gusto Nunes, assegurou que 
a agremiação desfilará com 

ou sem o pagamento feito 
pelo município. “Serão as 
seis agremiações. Após a 
avaliação de deliberação 
por parte da secretaria de 
Turismo e da Comcar, o Bei-
ra Rio está apto, habilitado 
a participar”.

As assinaturas dos con-
tratos com as escolas de 
samba foram realizadas no 
último dia 20. O primeiro 
pagamento estava previsto 
para o dia 23. Dos R$ 50 
mil destinados para cada 
escola, seriam repassados 
R$ 30 mil. O restante será 
pago neste ano, assim que 
as agremiações forem cum-
prindo as obrigações previs-
tas no edital.

Presidente da Oesg (Or-
ganização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
Maurício Fernandes, garan-
tiu que com as seis agremia-
ções confirmadas no desfile, 
o Carnaval da cidade volta a 
ser forte. “Isso representa o 
engrandecimento da nossa 
festa. 

Com cinco agremiações 
fica meio ruim, não fica mui-
to legal, com seis agremia-
ções é o que a gente espera, 
fazer um grande carnaval”, 
afirmou.

Segundo Fernandes, as 
agremiações estão adian-
tadas com a preparação 
de fantasias, adereços e 
alegorias para a festa deste 
ano. Os preparativos estão 
atrelados ao edital de cha-
mamento público, que as 

escolas estão seguindo.
Passarela cheia – A últi-

ma edição do Carnaval de 
Guaratinguetá, que contou 
com a participação das seis 
escolas de samba da cidade, 
foi realizada em 2014. 

À época, a Unidos da Ta-
mandaré foi a campeã, de-
pois disso, os desfiles com-
petitivos foram realizados 
em 2018 e 2019, mas sem 
a presenças da Beira Rio e 
da Embaixada do Morro, 
respectivamente.

Foto: Arquivo Atos

Desfile da Beira Rio e Tamandaré, no Carnaval 2019; Guará volta a contar com seis escolas em 2020
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Iniciada há vinte anos, discussão entra em nova etapa com atendimento em parceria com a EDP

Prefeitura inicia regularização com para 
ambulantes da feira livre em Aparecida

Bruna Silva
Aparecida

O processo de regulariza-
ção da feira livre em Apareci-
da, aberto desde a década de 
1990, promete ter fim ainda 
em 2020. A Prefeitura ini-
ciou atendimento em parce-
ria com a EDP Bandeirante e  
sociedades representativas.

De acordo com o secretá-
rio de Indústria e Comércio, 
Marcelo Monteiro, a regu-
larização da feira se iniciou 
com a pintura e demarcação 
na avenida Monumental 
Papa João Paulo 2º para a 
verificação dos pontos, con-
forme cadastramento dos 
comerciantes locais. 

Pelas informações da Pre-
feitura, o espaço comer-
cial envolve indiretamente 
aproximadamente dez mil 
pessoas, e por isso há a pre-
ocupação para que o projeto 
seja efetuado da melhor 
maneira possível.

Segundo o secretário, hou-
ve reuniões com os ambulan-
tes para tratar quais proce-
dimentos serão tomados em 
relação à segurança, como 
a implantação de passagens 
de emergência, extintores e 
brigada de incêndio. 

Além das reuniões com os 
ambulantes, aconteceram 
também duas discussões com 
a EDP Bandeirante acerca da 

energia elétrica ao longo da 
área externa da feira.

Outra preocupação da 
Prefeitura neste âmbito é o 
recadastramento de todo o 

comércio ambulante, que de 
acordo com os responsáveis, 
deverá durar cerca de um 
mês para que nenhum co-
merciante seja prejudicado. 

Movimento na Feira Livre de Aparecida; centro comercial é foco de ação de regularização de ambulantes iniciada há vinte anos promete ter fim em 2020 com parceria com a EDP

Foto: Marcelo A dos Santos

O formato do serviço de 
recadastramento ainda está 
sendo avaliado pela Prefei-
tura.

Para a estudante Aline 
Vilela, 21 anos, moradora do 
bairro Aroeira, a regulariza-
ção é benéfica para auxiliar 

na segurança, minimizando 
os riscos de incêndio na 
fiação elétrica e o desenvol-
vimento da cidade.

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

Da Redação
Cachoeira Paulista

A EDP Energias do Brasil 
construirá uma nova linha de 
transmissão de energia elétri-
ca, em Cachoeira Paulista, que 
deve gerar cerca de setecentos 
empregos para a região. O 
prefeito Edson Mota (PL) se 
reuniu no dia 19 de dezembro 
com os representantes da EDP, 
o gestor executivo de meio 

ambiente, Eduardo Santarelli 
e o gestor operacional de 
meio ambiente, Tiago Faria.

A reunião abordou assun-
tos referentes à Linha de 
Transmissão de Energia Elé-
trica de 500KV, interligando 
a subestação de Cachoeira 
Paulista à subestação de 
Estreito, no município de 
Ibiraci-MG. A obra terá um in-
vestimento de R$ 1,3 bilhão.

Para o trecho da região de 
Cachoeira Paulista, a expec-

Cachoeira firma parceria para 
nova linha de energia elétrica

Cachoeira Paulista  terá nova linha de transmissão de energia elétrica com investimento de R$ 1,3 milhão

Fotos: Reprodução

tativa é de que a construção 
possa gerar cerca de qui-
nhentos empregos diretos, 
podendo chegar a setecentos 
no pico das obras.

Os interessados em traba-
lhar na mão-de-obra devem 
deixar os currículos no PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) de Cachoeira 
Paulista, à rua José Silveira 
Mendes, s/nº, no prédio da 
Rodoviária Nova, das 8h às 
16h.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 
Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 

doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 

Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
quen o  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, 
documento ok, 87mil 
km rodado, pneus 
novos. Abaixo da 
FIPE. Telefone: 11 
97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -

nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 

3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
Impressora e Scan-
net, Só R$ 150,00. 
Te lefone: 99676 -
2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, poltro-
na. Semi novos. Ma-
deira maciça. Falar 
com Marco. telefone: 
3126-6065 ou 99728-
7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova.  At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 89/2019 PROC. Nº 551/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha P13 
e P45 e cota de botijão P13 e P45 vazio para diversas 
secretarias, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ Nº: 18.816.721/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03,04
VALOR TOTAL: R$ 41.800,00 (quarenta e oito mil e 
oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 107/2019 PROC. Nº 669/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de pintura para 
consertos e manutenção dos próprios públicos do 
Município, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA ME
CNPJ Nº: 07.364.386/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,15,16,23,24
VALOR TOTAL: R$ 18.560,00 (dezoito mil quinhentos 
e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020
CONTRATADA: HERMANO M PERRONI EPP
CNPJ Nº: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,49,50,
51,52,53,54,55,56,58,59,64,65,68,69,72,73,76,77, 
106,107,116,117,118,119,120,121
VALOR TOTAL: R$ 22.388,50 (vinte e dois mil 
trezentos oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020
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Samu de Pinda passa a receber 
R$ 700 mil após habilitação no 
Ministério de Saúde

Da Redação 
Pindamonhangaba

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
de Pindamonhangaba foi 
oficialmente habilitado jun-
to ao Ministério de Saúde. 
Com isso, passará a receber 
o repasse do Ministério da 
Saúde no valor de R$ 777 
mil anual, em 12 parcelas.

Desde 2017, todo o cus-
teio do Samu era pago 
com recursos do Tesouro, 
somando cerca de R$ 300 
mil, com duas unidades: Pin-
damonhangaba e Moreira 

César, e três ambulâncias. 
Em 2018, a secretaria de 
Saúde entrou com pedido de 
habilitação junto ao Minis-
tério. A partir da solicitação, 
foram realizadas várias 
diligências no município 
e, em abril de 2019, o Go-
verno Federal reconheceu 
o processo como completo 
e correto.

A inclusão de Pindamo-
nhangaba no Samu Regional 
de Guaratinguetá e o desli-
gamento do Samu Regional 
do Vale do Paraíba e Região 
Serrana, coordenado pelo 
Cisamu, foi aprovada pela 
CIB (Comissão de Interges-

Base do Samu em Pindamonhangaba; cidade tem R$ 700 mil com habilitação no Ministério de Saúde

Fotos: Bruna Silva

Festival de Marchinhas tem vagas 
até dia 30 em Pindamonhangaba
Interessados devem apresentar composições carnavalescas inéditas; premiação chega a R$ 3 mil

Bruna Castro
Pindamonhangaba

As inscrições para o 13º 
Festival de Marchinhas Carna-
valescas de Pindamonhangaba 
estão abertas desde o dia 16 de 
dezembro, e se encerram no 
próximo dia 30. A edição 2020, 
que será realizado entre os dias 
14 e 16 de fevereiro, terá como 
tema uma homenagem a Gua-
rani Marcondes Avelar, com a 
proposta de divulgar a cultura 
de marchinhas do município e 
atrair o turismo local.

Segundo o secretário de 
Cultura, Alcemir Palma, uma 
das intenções do festival, já 
tradicional no cronograma do 
Carnaval na cidade, é colocar 
Pindamonhangaba no circui-
to cultural da região. “Temos 
percebido que o Festival de 
Marchinhas se insere em vários 
festivais do Vale do Paraíba. O 
mesmo acontece com São Luiz 
do Paraitinga, Jacareí, Campos 
do Jordão, Guaratinguetá, entre 
outros. É um festival nacional, 
mas queremos que se consolide 
como um festival da região”.

Os candidatos podem se 
inscrever apenas pelo site da 
Prefeitura,  pindamonhangaba.
sp.gov.br, anexando os arqui-
vos dos documentos pessoais 
em PDF (RG, CPF e autorização 
para integrantes de 15 a 18 
anos). Cada inscrito precisa 
também anexar o arranjo das 
composições selecionadas, con-
tendo a gravação das marchi-
nhas, a melodia, letra e ritmo.

Serão aceitos compositores 
de todo o Brasil, em dupla ou 
individual, que poderão ins-
crever quantas composições 
desejarem, mas apenas uma 
composição será selecionada 
para as próximas fases da com-
petição. Para a interpretação 
das músicas, os participantes 
podem indicar cantores ama-
dores ou profissionais que 
deverão se apresentar em até 
cinco minutos.

De acordo com o edital, em 
casos de plágio a inscrição 
será vetada, assim como na 
ausência do competidor nos 
dias das apresentações. Após 
o encerramento das inscrições, 
a Comissão Organizadora irá 
selecionar vinte marchinhas 

que irão disputar nos dias 14 
e 15 de fevereiro as vagas para 
as eliminatórias, com dez apre-
sentações em cada dia. 

As obras selecionadas serão 
divulgadas pelo site da Prefei-
tura no dia 7 de fevereiro, as-
sim como a ordem dos ensaios 
e apresentações. Cada compo-
sitor será acompanhado por 
uma banda que não poderá ser 
substituída durante os ensaios 
que começarão na quinta-feira, 
dia 13 de fevereiro, a partir das 
18h, na praça Padre João de 
Faria Fialho, a Praça do Quartel.

As marchinhas finalistas 
serão anunciadas ao final do 
segundo dia de apresentações. 
Os jurados avaliarão a melodia, 
a letra, a apresentação e a 
comunicação entre os partici-
pantes, quesitos que poderão 
ser usados como medidas de 
desempate. 

Os vencedores receberão o 
prêmio “Alarico Corrêa Leite”, 
no valor de R$ 3.016,43. Os 
segundo e terceiro lugares 
receberão o prêmio “Zé Sambi-
nha” de R$ 1.522,21 e o prêmio 
“Celso Guimarães” no valor de 
R$ 761,57, respectivamente. Festival de Marchinhas de Pindamonhangaba, que tem nova edição em fevereiro e inscrições até o dia 30

Foto: Divulgação PMP

Litoral Norte tem três praias 
impróprias para banho no verão

Da Redação
Litoral Norte

O esperado aumento no flu-
xo de turistas durante o verão 
elevou também a preocupação 
com a condição das praias. 
No Litoral Norte, o boletim 
de balneabilidade da Cetesb 
(Companhia Ambiental de São 
Paulo) indicou que três praias 
estão impróprias para banho.

A análise foi feita no último 
dia 29 e o resultado negativo 
apontou que Itaguá, em Ubatu-
ba; Indaiá, em Caraguatatuba; 
e Itaquanduba, em Ilhabela são 
praias que estariam sem con-

dições de receber banhistas.
A cidade de São Sebastião 

é o único município que tem 
toda a orla liberada. A situação 
continua a ser avaliada perio-
dicamente. A primeira coleta 
de água para medição em 
2020 será feita no próximo 
domingo.

O exame nas águas são im-
portantes na prevenção dos 
banhistas quanto a bactérias, 
vírus e protozoários. Crian-
ças e idosos, ou pessoas com 
baixa resistência são as mais 
suscetíveis a desenvolverem 
doenças ou infecções após 
terem nadado em lugares 
contaminados.

tores Bipartite do Estado 
de São Paulo) em março de 
2018.

O paciente deve chamar 
o Samu em casos de dores 
no peito de aparecimento 
súbito; situações de intoxi-
cação ou envenenamento; 
queimaduras graves; traba-
lhos de parto com risco de 
morte da mãe ou do feto; 
queda acidental; crises con-
vulsivas (ataque, convulsão); 
acidentes de trânsito com 
atropelamento; traumas (tó-
rax, abdômen, crânio e fra-
turas); perda de consciência 
(desmaio) e sangramentos, 
hemorragias.

As doenças relacionadas ao 
banho, em geral, não são gra-
ves. A mais comum, associada 
à água poluída por esgoto, é 
a gastroenterite. Ela ocorre 
numa grande variedade de 
formas e pode apresentar um 
ou mais sintomas como enjoo, 
vômitos, dores de estômago, 
diarreia, dor de cabeça e febre. 
Outras doenças menos graves 
incluem infecções de olhos, 
ouvidos, nariz e garganta. Em 
locais com maior possibilidade 
de contágio, os banhistas po-
dem estar expostos a doenças 
mais graves como disenteria, 
hepatite A, cólera e febre ti-
fóide.


