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Cruzeiro amplia estrutura da Santa
Casa após segunda doação da Maxion
Empresa contribuiu para compra de aparelhos disponíveis para UTI; 
cidade tem 46 pacientes internados para tratamento contra a Covid-19

Para colaborar no reforço da 
estrutura da Saúde de Cruzeiro 
em meio à pandemia, a em-
presa Maxion doou no último 
final de semana R$ 185 mil ao 
Município para a aquisição de 
equipamentos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para a 
Santa Casa. Esta foi a segunda 
contribuição financeira reali-
zada pela fabricante de peças 
automotivas e ferroviárias à 
Prefeitura em pouco mais de 
um mês.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, através da doação da 
Maxion na última sexta-feira 
(14), foi viabilizada a compra 
de três respiradores, três mo-
nitores básicos e um completo 
para verificação de sinais vitais 
de pacientes internados em UTI.

A secretária de Saúde, Ima-
culada Conceição Magalhães, 
destacou a importância da 
iniciativa solidária da em-
presa para que o Executivo 
tenha ainda mais condições de 
manter um tratamento digno 
aos moradores internados 
com o novo coronavírus. “É 
sem dúvida uma ajuda muito 
importante para o setor da 
Saúde, e mostra, acima de tudo, 
a responsabilidade social da 
maior geradora de empregos 
de Cruzeiro. Toda a cidade deve 
agradecer esse empenho e essa 
união de esforços entre o poder 
público e iniciativa privada, que 
possibilita darmos continui-
dade nesse árduo desafio de 
enfrentar a pandemia”.

No início de abril, a Maxion 
já havia destinado R$ 176 mil 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

ao Município para a aquisição 
de oxigênio e locação de um 
tanque para o seu armaze-
namento. A medida buscava 
evitar que pacientes internados 
na UTI sofressem complicações 
em seu quadro clínico devido a 
uma possível falta do gás.

Pandemia – De acordo com 
o mais recente boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Prefeitura de Cruzeiro, a cidade 
contabiliza até o fim da tarde 
desta terça-feira (18) 5.558 
contaminados pela Covid-19, 
sendo 170 mortos, 4.693 
curados, 662 em isolamento 
domiciliar e 46 internados, 
entre eles 21 na UTI e 25 no 
setor clínico.

A cidade registra uma taxa de 
ocupação de 100% de leitos de 
UTI na Santa Casa e de 82% na 
ala de clínica médica.

Fotos: Reprodução PMC

Aparelhos para hospital de atendimento (acima) e caminhão com oxigênio; apoio da Maxion em Cruzeiro

Guará amplia leitos de UTI 
no Hospital de Campanha
Medida reforça estrutura, que contava apenas com espaços para socorro de enfermaria

O Pronto Socorro de Gua-
ratinguetá, que durante a 
pandemia atua como Hospi-
tal de Campanha na cidade, 
vai incluir leitos de UTI (Uni-
dade de Tratamento Inten-
sivo) no atendimento. Sete 
unidades serão instaladas. A 
medida é de prevenção, caso 
haja necessidade de novas 
internações pela doença.

Para a inclusão de leitos 
de UTI em hospitais e unida-
des de pronto atendimento 
é necessária a instalação 
de um compressor para a 
emissão de um laudo técni-
co. Segundo a secretária de Hospital de Campanha de Guaratinguetá; cidade deve ampliar para mais sete leitos de UTI para Covid-19

Fotos:  Marcelo A dos Santos

Saúde do munícipio, Maris-
tela Macedo, a instalação 
já foi concluída e o técnico 
realizará a vistoria nesta 
terça-feira (18).

Outra fase do processo de 
abertura de leitos é a con-
tratação de profissionais de 
saúde. Atualmente, a equipe 
médica contratada está em 
caráter temporário, por 30 
dias, com perspectiva de 
prorrogação por mais um 
mês. A previsão é de que a 
Prefeitura faça uma nova 
licitação estendendo o prazo 
até dezembro.

Após quase quatro décadas, 
Prefeitura de Ubatuba 
anuncia reforma de museu

Atendendo um antigo pe-
dido de pesquisadores do 
Litoral Norte, a Prefeitura 
de Ubatuba confirmou na úl-
tima semana que reformará 
o prédio que sedia o Museu 
Histórico “Washington de 
Oliveira”. Construído há mais 
de um século, o espaço pú-
blico conta com exposições 
de peças raras e artefatos 
arqueológicos. Localizado 
no Centro da cidade praia-
na, o imóvel foi erguido em 

1902 para abrigar a primeira 
Cadeia Pública de Ubatuba. 
Segundo a Fundart (Fundação 
de Arte e Cultura de Ubatuba), 
a construção é considerada a 
primeira em linhas modernas 
do munícipio no século 20, 
sendo projetado pelo famoso 
escritor, Euclides da Cunha 
(1856-1909), que atuava 
também como engenheiro 
no setor de Obras Públicas 
do Estado. 
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Acervo do Museu de Ubatuba; espaço histórico terá restauração

Fotos:  Reprodução PMU

Câmara de 
Pinda libera 
R$ 2,6 milhões 
contra Covid

A Câmara de Pindamo-
nhangaba liberou, na última 
semana, a abertura de crédi-
to adicional suplementar e 
especial para o combate ao 
novo coronavírus no muni-
cípio. O pedido foi feito pela 
Prefeitura e permitirá abrir, 
por meio de um decreto, o 
crédito adicional de mais de 
R$ 2,6 milhões. Conforme 
informações da Câmara, o 
Fundo Social deverá receber 
R$ 487 mil, a secretaria de 
Saúde R$ 221 mil e R$ 1,8 
milhão, enquanto a secre-
taria de Assistência Social 
receberá R$ 5 mil e R$ 18 
mil e a secretaria de Cultura 
R$ 17 mil. Em explicação 
aos parlamentares, a gestão 
municipal relatou detalhes 
do projeto.

Governo do Estado inicia 
reparos em orla afetada por 
desmoronamento em Caraguá

Com um investimento de 
R$ 9 milhões, o Governo do 
Estado começou no último 
final de semana a obra de 
recuperação de um trecho da 
orla do bairro Massaguaçu, 
em Caraguatatuba, destruído 
durante uma forte ressaca do 
mar no fim de abril. A ação 
tenta conter as erosões em 
um ponto da rodovia estadual 

Manoel Hipólito do Rego (SP-
55), que integra a rodovia 
federal Rio-Santos (BR-101).

Comandado pelo DER (De-
partamento de Estradas e 
Rodagem), a primeira etapa 
do serviço, iniciada na última 
sexta-feira (14), consistiu no 
trabalho técnico de sonda-
gens geométricas.
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Guará prepara leitos de UTI no Hospital de 
Campanha para ampliar combate à Covid-19

Prefeitura amplia atendimento social depois do fim 
do limite para compra de cestas básicas em Canas

Medida reforça estrutura de atendimento; que contava apenas com espaços para socorro de enfermaria

Ação garante assistência a 766 famílias em alta vulnerabilidade; Município era limitado à aquisição de cem unidades por mês

O Pronto Socorro de Guara-
tinguetá, que durante a pan-
demia atua como Hospital 
de Campanha na cidade, vai 
incluir leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) no 
atendimento. Sete unidades 
serão instaladas. A medida 
é de prevenção, caso haja 
necessidade de novas inter-
nações pela doença.

Para a inclusão de leitos de 
UTI em hospitais e unidades 
de pronto atendimento é ne-
cessária a instalação de um 
compressor para a emissão 
de um laudo técnico. Segun-
do a secretária de Saúde do 
munícipio, Maristela Mace-

A Prefeitura de Canas já 
trabalha sob a tutela da nova 
lei que alterou a legislação 
que limitava o Município à 
compra de até cem cestas 
básicas por mês e fixava um 
único dia para que as famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade fizessem o pedido 
da cesta básica.

O projeto foi aprovado no 
dia 20 de abril. Dos noves 
vereadores, sete votaram a 
favor da nova lei que possi-
bilita o aumento de cestas 
básicas: Téo (PTB), Edison 
Nenê (MDB), Nando (PDT), 
Mira (PSDB), Mauro Lopes 
(Republicanos), Laerte Zanin 
(PTB), Lucimar Amaral (PSD). 
Os edis Alceu Junior (MDB) e 
Chico Mineiro (PDT) votaram 
contra a proposta.

Segundo dados da Direto-
ria de Assistência Social de 
Canas, a cidade possui 766 
famílias cadastradas, sendo 
482 em situação de extrema 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Marcelo Augusto dos Santos
Canas

do, a instalação já foi con-
cluída e o técnico realizou a 
vistoria nesta terça-feira (18).

Outra fase do processo de 
abertura de leitos é a con-
tratação de profissionais de 
saúde. Atualmente, a equipe 
médica contratada está em 
caráter temporário, por 30 
dias, com perspectiva de 
prorrogação por mais um 
mês. A previsão é de que a 
Prefeitura faça uma nova 
licitação, estendendo o prazo 
até dezembro. “Depois desses 
passos técnicos, estamos ap-
tos a abrir os leitos, porque 
não queremos viver nova-
mente o esgotamento que 
vivemos há vinte dias. É uma 
precaução para que ninguém 
fique esperando”, explicou a 
secretária.

pobreza e vulnerabilidade 
social. Dessas, 407recebem 
o auxílio do Bolsa Família do 
Governo Federal.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os dados não representam 
a realidade, pois devido a 
pandemia do novo coronaví-
rus, o cadastro e atualização 
do CadÚnico haviam sido pa-
ralisados, sendo retomados 
no início de janeiro, parali-
sado novamente durante a 
fase emergencial, e retomado 
em abril, desta vez com 
atendimentos remotos por 
Whatsapp (12 99139-8381) 
e telefone (12 3151-6000).

O grupo de pessoas com 
maior grau de vulnerabilida-
de também está sendo aten-
dido na sede da Diretoria que 
fica à avenida 22 de Março, 
nº 369, no Centro.

A chefe do Executivo, Sil-
vana Zanin (PDT), lembrou 
que quando foi diretora de 
Assistência Social em Ca-
nas, até 2014, as doações 
de cestas básicas já eram 
de até 120 cestas ao mês. 
“Seis anos se passaram, o 

De acordo com o último 
boletim da Covid-19 pu-
blicado pela Prefeitura de 
Guaratinguetá, na segunda-
-feira (17), os números das 
internações, incluindo SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
particulares e convênios 
são 53,6% em enfermaria 
e 86,9% em UTI. Somente 
SUS são 64% na enfermaria 
e 96% em UTI.

Os números da vacinação 
em Guaratinguetá mostram 
mais de 41 mil doses aplica-
das, o que representa 22% 
da população. Já são 27.719 
primeiras doses e 14.107 
segundas doses. A imuniza-
ção segue sendo feita com a 
vacina Oxford-AstraZeneca, 
com exceção das gestantes, 
que recebem a Coronavac.

número de habitantes em 
Canas aumentou, a pandemia 
veio e comprometeu a renda 
familiar de muitas pessoas, e 
o amparo social não progre-
diu”, explicou.

Para a prefeita, a ajuda 
social e a segurança alimen-
tar dos moradores de Canas 
deve ser prioridade. “O meu 
compromisso sempre foi 
com o social. Trabalho todos 
os dias para garantir que as 
famílias tenham comida na 
mesa e acesso aos serviços 
públicos cada vez melhores”, 
afirma.

A Assistência Social e o 
Fundo Social de Solidarie-
dade também estão fazendo 
campanhas para a arre-
cadação de alimentos. Os 
interessados em ajudar de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (12) 3151-6000.

Na semana passada fo-
ram recebidas 160 cestas 
do Governo do Estado, e a 
Empresa Lorenfer, de Lo-
rena, fez a doação de cem 
cestas às famílias carentes 
do município.

Câmara de Pinda libera crédito adicional superior a 
R$ 2,6 milhões para combate ao novo coronavírus

Hospital de Campanha de Guaratinguetá; cidade deve ampliar para mais sete leitos de UTI para à Covid-19

Atendimento assistencial durante o período de pandemia em Canas; cidade liberada para mais compras

PS de Pinda, que atende casos de Covid; investimento de R$ 2,6 milhões

Fotos:  Marcelo A dos Santos

Fotos:  Reprodução PMC

A Câmara de Pindamo-
nhangaba liberou, na última 
semana, a abertura de crédi-
to adicional suplementar e 
especial para o combate ao 
novo coronavírus no muni-
cípio. O pedido foi feito pela 
Prefeitura e permitirá abrir, 
por meio de um decreto, o 

Da Redação
Pindamonhangaba

crédito adicional de mais de 
R$ 2,6 milhões.

Conforme informações da 
Câmara, o Fundo Social deve-
rá receber R$ 487 mil; secre-
taria de Saúde R$ 221 mil e 
R$ 1,8 milhão; secretaria de 
Assistência Social R$5 mil e 
R$ 18 mil,  e a secretaria de 
Cultura R$ 17 mil. Em ex-
plicação aos parlamentares, 
a gestão municipal relatou 
que o projeto é referente às 

adequações das emendas 
impositivas.

Por meio de redes so-
ciais, o presidente da Casa, 
José Carlos Gomes, o Cal 
(PRB), enfatizou: “São mais 
de R$2,6 milhões investidos 
no cuidado da população. 
Vamos seguir lutando juntos 
contra essa terrível pande-
mia, cada um fazendo a sua 
parte e mantendo os cuida-
dos sanitários”.

Fotos:  Arquivo Atos
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Aprenda como realizar a 
limpeza da caixa d’água
Águas Piquete orienta população sobre importância da higienização

Da Redação
Piquete

A água antes de chegar 
nas residências passa por 
um processo de purificação 
na estação de tratamento, 
e ao chegar no imóvel, fica 
armazenada no reservatório 
também conhecido como 
caixa d’água. Essa água é 
utilizada para higiene pes-
soal, alimentação, limpeza 
e demais necessidades, por 
isso é fundamental reali-
zar a higienização da caixa 
d’água a fim de garantir um 
ambiente adequado e livre 
de contaminações.

Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), 80% das doenças no 
mundo estão ligadas à qua-

lidade da água. Diante disso, 
para que a água continue 
purificada e livre de impure-
zas é preciso ter alguns cui-
dados. A caixa d’água deve 
estar sempre tampada para 
evitar a contaminação por 
animais como ratos, baratas, 
pombos, morcegos e insetos, 
que podem causar doen-
ças graves como diarreias, 
verminoses, febre tifoide, 
hepatite entre outras.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, empresa responsável 
pelo abastecimento de água 
no município, ressalta a 
importância de manter a 
higienização da caixa d’água 
residencial.

“A água é um recurso 
natural essencial em nosso 
dia a dia e por isso devemos 
preservá-la. O recomendado 

é que a limpeza da caixa 
d’água seja feita a cada 
seis meses, pois a falta 
da sua higienização pode 
gerar impurezas e resultar 
na contaminação da água, 
tornando-a imprópria para 
o consumo” explica Sérgio 
Bovo, diretor operacional 
da Águas Piquete.

A Águas Piquete ainda 
orienta os moradores alguns 
passos de como realizar a hi-
gienização da caixa d’água.

1. Dois dias antes, feche 
o registro, para que os mo-
radores possam consumir a 
água que está na caixa, dei-
xando apenas uma pequena 
quantidade para iniciar a 
limpeza;

2. Para retirar o resto de 
água e o possível lodo existen-
te, utilize um balde no lugar 
da bomba de sucção utilizada 
pelos profissionais. É impor-
tante a utilização de luvas 

para que não tenha contato 
direto com as substâncias;

3. Depois, passe um pano 
com água sanitária ou cloro 
no interior da caixa para 
tirar as impurezas;

4. Quando secar, abra os 
registros para encher a caixa 
novamente e coloque um 
litro de água sanitária para 
cada mil litros de água;

5. Espere duas horas após 
o processo de limpeza. Feito 
isso, abra as torneiras e 
chuveiros e assim receber 
a água limpa.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações, os clien-
tes podem entrar em contato 
com a Águas Piquete pelos 
canais de atendimento 0800 
202 0120, Whatsapp 17-
99641-3259 ou acessar o 
guia de orientações de como 
fazer a limpeza da caixa 
d’água pelo site www.iguasa.
com.br/piquete

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2333 – Bruno Henrique Ribeiro e Carolina Pinheiro de Souza. Ele, 
nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia 20 de 
novembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Sebastião dos Santos, 
192, Aparecida/SP, filho de Benedito Ribeiro e Rosa Prudente Toledo. Ela, 
nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida no dia 14 de março de 
1995, residente e domiciliado na Rua São Paulo, 414, Cidade Industrial, 
Lorena/SP, filha de João Alberto de Souza e Vera Lúcia Pinheiro de Souza.
2334 – José Andrade da Silva e Creusa Maria Ribeiro. Ele, nacionalidade 
brasileira, pedreiro, divorciado, nascido no dia 19 de setembro de 1974, 
residente e domiciliado na Avenida Itau, 522, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho 
de Cirilo Crescencio da Silva e Maria de Fatima Andrade da Silva. Ela, 
nacionalidade brasileira, diarista, solteira, nascida no dia 16 de outubro 
de 1974, residente e domiciliado Avenida Itau, 522, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filha de João Gonçalves Ribeiro e Maria de Jesus Gonçalves Ribeiro.
2335 Christian Pereira da Costa de Paula e Alanna Cristina de Ramos. 
Ele, nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia 23 de 
setembro de 1997, residente e domiciliado na Rua Aristeu Venerenado, 146, 
Aroeira, Aparecida/SP, filho de Benedito Barbosa de Paula e Andreia Pereira 
da Costa. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 23 
de junho de 1997, residente e domiciliado Rua São José, 70, Vista Alegre, 
Potim/SP, filha de Braz Everaldo Ramos e Nilcéia Ribeiro Martins Ramos.
2336- Wanderson Henrique de Oliveira Santos e Tatiana Silverio Porto. Ele, 
nacionalidade brasileira, vigilante, solteiro, nascido no dia 24 de novembro de 1980, 
residente e domiciliado na Rua Itabapoã, 347, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Benedito 
Batista dos Santos e Maria Helena de Oliveira Santos. Ela, nacionalidade brasileira, 
vigilante, solteira, nascida no dia 25 de maio de 1985, residente e domiciliado Rua Rua 
Itabapoã, 347, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Roberto Silverio Porto e Sonia Maria Ramos.

PREFEITURA DE LORENA
ALTERAÇÃO DE DATA

Pregão Presencial Nº 11/2021 PROC. Nº 116/2021.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data do edital, cujo objeto é Ata de 
Registro de Preços para aquisição de Kits de gêneros alimentícios e hortifruti para atender 
as necessidades de distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino 
da Secretaria Municipal de Educação e alunos da APAE, durante o ano letivo de 2021.
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 02 de Junho de 2021, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Contrato nº 22/2021 - Processo nº 157/2021SUP – 2718/2021GPRO
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena.
LOCADOR: VITOR ALBERTO DINIZ
CPF: 788.144.058-91 e RG: 9.263.270 SSPSP
OBJETO: O presente contrato de locação tem como objeto o imóvel situado a rua José 
Eugênio de Paula Paixão, n° 166, Olaria, Lorena SP, CEP 12607-140, onde se encontra 
instalado o Arquivo Geral da Prefeitura. O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, 
tendo inicio na data de sua assinatura.
VALOR: R$ 24.248,52 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
e dois centavos), sendo este valor pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas 
de R$ 2.020,71 (dois mil e vinte reais e setenta e um centavos).
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2021 PROC. Nº 115/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição parcelada de de cestas básicas 
com a finalidade de atender a demanda da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento 
Social, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02.
VALOR TOTAL: R$ 824.160,00 (oitocentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 PROC. Nº 74/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição parcelada de massa asfáltica, BGS 
e emulsão asfáltica RR-2C que serão utilizados na pavimentação das vias urbanas do 
município e para aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra que serão utilizados na 
pavimentação das vias rurais do município e para atender as necessidades da Secretaria 
de Serviços Municipais, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando 
deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº: 28.270.266/0001-73
VENCEDORA DOS ITENS: 04.
VALOR TOTAL: R$ 143.400,00 (cento e quarenta e tres mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 132/2021 - PE Nº 07/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, cujo objeto é a aquisição de cestas básicas, em remessa única, com a 
finalidade de atender à demanda da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social 
(SADS), o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato e 
com a respectiva Nota de Empenho.
EMPRESA: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR: R$ 61.300,00 (sessenta e um mil e trezentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 148/2021-SUP; 1156/2021-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para as atividades em campo dos 
agentes de controle de vetores.
CONTRATADA: DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
CNPJ Nº: 01.820.068/0001-80
CONTRATADA: LUIZ C DE MELO SOUZA – LORENA - EPP
CNPJ Nº: 05.043.905/0001-62
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 157/2021-SUP; 
2718/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso X, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na locação de um imóvel situado na rua José Eugenio de Paula Paixão, 166, 
Olaria, CEP 12607-140, onde se encontra instalado o Arquivo Geral da Prefeitura.
CONTRATADA: VITOR ALBERTO DINIZ
CPF: 788.144.058-91 – RG: 9.263.270 SSPSP
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 159/2021-SUP; 288/2021-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de óculos de grau completo (armação e lente) para munícipes de Lorena, para 
suprir as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: ÓTICA DIAMANTE COMERCIO DE OCULOS LTDA ME
CNPJ Nº: 32.180.474/0001-59
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2021 

 
 
 

 

ERRATA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA  

 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade com 
o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber, 
que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública para Avaliação 
e Cumprimento das Metas Fiscais relativa ao 1º Quadrimestre de 2021, no 
seguinte local, data e horário: 

 
Local – Plenário da Câmara Municipal 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02, Centro – Lorena/SP 
Data – 28 de maio de 2021 – Sexta - feira 
Horário – 18 horas – ERRATA HORÁRIO 
 
Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação do 
coronavírus, não será audiência pública presencial. 
Esta audiência será transmitida através do canal da Câmara Municipal no Youtube e 
Facebook. 
 
Lorena - SP, 18 de maio de 2021 

 
SYLVIO BALLERINI – PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

Prefeito Municipal 

ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS JARDIM PÉROLA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam os senhores proprietários da Associação 
Melhoramentos Jardim Pérola convocados para a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 07 de Junho de 2021, segunda-feira, 
por meio virtual através da plataforma Google Meet, às 18:00 hs em 
primeira convocação e às 18:30 hs em segunda convocação.
 I – Ordem do dia 
1. Prestação e aprovação de contas – último exercício.
2. Plano Orçamentário 2021
 II – Tribuna livre
1. O proprietário poderá fazer-se representar por terceiros, desde que, 
por regular procuração (P.S – Por exigência cartorial, o instrumento de 
procuração deve ser original, não há necessidade de firma reconhecida), 
encaminhando os documentos com antecedência de 01 (um) dia útil da 
realização da assembleia. Caberá a administração do condomínio validar 
a participação, conforme critérios legais.
2. Durante a semana da assembleia, a Administradora Strutura enviará 
o link de acesso à plataforma Google Meet para a assembleia.
3. Por fim, informamos que as deliberações efetuadas na Assembleia 
Geral Ordinária na modalidade “videoconferência” da Associação 
Melhoramentos Jardim Pérola têm aplicação legal ainda que para 
condôminos ausentes ou discordantes (Art. 24 § 1º – Lei 4591/64).
Guaratinguetá, 11 de Maio de 2021.

Dario Rodrigues Leite Neto
Presidente da Associação Melhoramentos Jardim Pérola
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Governo do Estado inicia reparos em orla 
afetada por desmoronamento em Caraguá
Obra orçada em quase R$ 9 milhões tenta recuperar estrutura após incidente causado por ressaca

Com um investimento de 
R$ 9 milhões, o Governo do 
Estado começou no último 
final de semana a obra de 
recuperação de um trecho da 
orla do bairro Massaguaçu, 
em Caraguatatuba, destruído 
durante uma forte ressaca 
do mar no fim de abril. A 
ação tenta ainda conter as 
erosões em um ponto da 
rodovia estadual Manoel 
Hipólito do Rego (SP-55), 
que integra a rodovia federal 
Rio-Santos (BR-101).

Comandada pelo DER (De-
partamento de Estradas 
e Rodagem), a primeira 
etapa do serviço, iniciada 
na última sexta-feira (14), 
consistiu no trabalho técnico 
de sondagens geométricas 
(medição e análise das ca-
madas do solo) do ponto 
da orla do Massaguaçu que 
desmoronou em 21 de abril. 
No dia do incidente, a cidade 
registrou intensas chuvas, 
ventanias e ressacas no mar 
causadas pela passagem de 
um ciclone subtropical.

Com as danificações no 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Obras iniciadas na orla de Caraguatatuba; investimento estadual de R$ 9 milhões tenta recuperar estrutura

Fotos:  Reprodução PMC

calçadão e no acostamento 
da orla do Massaguaçu, o 
trecho é mantido interditado 
pelo DER, evitando a aproxi-
mação de pedestres, ciclistas 
e motoristas.

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra de Caraguatatuba relata 

Após quase quatro décadas, 
Prefeitura de Ubatuba 
anuncia reforma de museu
Espaço público abriga documentos históricos e artefatos 
arqueológicos; obra orçada em quase R$ 60 mil

Atendendo um antigo pe-
dido de pesquisadores do 
Litoral Norte, a Prefeitura 
de Ubatuba confirmou na úl-
tima semana que reformará 
o prédio que sedia o Museu 
Histórico “Washington de 
Oliveira”. Construído há mais 
de um século, o espaço pú-
blico conta com exposições 
de peças raras e artefatos 
arqueológicos. 

Localizado no Centro da 
cidade, o imóvel foi erguido 
em 1902 para abrigar a 
primeira Cadeia Pública de 
Ubatuba. Segundo a Fundart 
(Fundação de Arte e Cultura 
de Ubatuba), a construção é 
considerada a primeira em 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Museu Histórico de Ubatuba, que receberá melhorias com R$ 56 mil 

Fotos:  Reprodução PMU

linhas modernas do muníci-
pio no século 20, sendo pro-
jetado pelo famoso escritor, 
Euclides da Cunha (1856-
1909), que atuava também 
como engenheiro no setor de 
Obras Públicas do Governo 
do Estado. 

A prisão funcionou no 
prédio até 1976, quando foi 
transferida para outro ponto 
da região central da cidade. 
Após abrigar o Centro Mu-
nicipal de Cultura, Esportes 
e Turismo da Prefeitura, de 
1984 a 2000, o imóvel foi 
declarado em 2001 Patri-
mônio Histórico Municipal, 
tornando-se sede do Museu 
Histórico “Washington de 
Oliveira”. 

Desde 1984, o local não 
recebe obras de restauração, 
fato que há décadas vem ge-

rando críticas de pesquisado-
res que temem pela estrutura 
do prédio e conservação de 
seu acervo histórico. 

De acordo com a atual ges-
tão municipal, comandada 
pela prefeita Flavia Pascoal 
(PL), o espaço será reformado 
através de um investimento 
municipal de pouco mais de 
R$ 56 mil. 

Contratada para realizar a 
obra, a empresa L.C de Abreu 
Filho, deverá iniciá-la até o 
fim de junho. O Executivo 
não revelou a expectativa 
do prazo de conclusão da 
recuperação.

Além das substituições 
do telhado e do sistema 
elétrico do prédio, o serviço 
consistirá em diversas outras 
melhorias como instalação 
de calha, aplicação de verniz 
antichamas, realização de 
novo acabamento nas pare-
des de alvenaria, restauração 
e ampliação dos banheiros, 
impermeabilização do piso e 
pinturas internas e externas.

Acervo – De acordo com a 
Prefeitura, o Museu Histórico 
expõe à visitação um rico 
acervo de documentos do Li-
toral Norte, peças e utensílios 
domésticos do fim do Período 
Colonial (1530 a 1822) e 
início da República (1889). 
Outro ponto de destaque 
é a variedade de artefatos 
provenientes de escavações, 
encontrados em sítios arque-
ológicos do Tenório e da Ilha 
do Mar Virado.

que foi informada pelo Es-
tado que após a conclusão 
do trabalho de medição e 
análise das camadas do solo, 
será iniciada a recuperação 
total da extensão da orla 
afetada e também a do ponto 
da pista da rodovia estadual 

Manoel Hipólito do Rego. 
A atual gestão municipal, 

comandada pelo prefeito 
Aguilar Junior (MDB), re-
velou que a expectativa 
estadual é que a obra seja 
finalizada num prazo de até 
seis meses. 
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-

ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 
loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 
comercial no bairro 
Campo do Galvão. 
160m², 2 banheiros, 
frente para o Sho-
pping Buriti. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99784-7766

Cruzeiro: Aluga-se 
casa, com sala, quar-
to, cozinha, banheiro. 
Caução ou f iador: 
(12) 98154-5405

G u a r a t i n g u e t á : 
A l u g o  exc e l e n te 
apartamento com 3 
quartos. Espaçoso, 
bem arejado e bem 
localizado. Próximo 
a pontos comerciais, 
escolas e pontos de 
ônibus. Telefone: (12) 
99792-1992

Pindamonhangaba: 
Casa para locação 
na avenida principal 
do bairro Mantiquei-
ra. Disponível para 
entrada no começo 
de agosto. Valor: R$ 

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos florestas de eu-
calipto no Vale do 
Paraíba, a partir de 
30 Hectares para 
implantação de api-
ár ios/colméias (6 

meses de carência: 
Telefone: (12) 99640-
4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadr i -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
lindas bonecas, sem 
qualquer tipo de de-
feito, rabisco, furos. 
Funcionando perfei-
tamente. Com todos 
os i tens. Entrada 
para MP4. Sem cai-
xa. Preço negociável. 
R$ 40,00. Telefone: 
(12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo l indo Sony 
Shake, 1.500 wats de 
potenciais RMS, pre-
ço de hoje, somente 
hoje R$ 1.300,00. 
Telefone: (12) 98200-
8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose  Sound l i nk ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 

C r uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 

Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
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