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Viaturas reunidas para operação que fechou o cerco contra eventos que geram aglomeração em Lorena

Operação conjunta em Lorena flagra festas 
clandestinas e inibe aglomerações em bairros
Trabalho, que tenta barrar realização de eventos que facilitam avanço do novo coronavírus, conta 
com parceria entre Guarda Municipal, Polícia Militar, delegacias de Guará e Vigilância Sanitária

Uma operação realizada 
na noite de sábado (5) e ma-
drugada de domingo (6) pela 
secretaria de Segurança Pú-
blica de Lorena, com atuação 
da Guarda Civil Municipal, 
da Vigilância Sanitária, Po-
lícia Militar, apoio da Dise 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes) e da DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais), ambas de Guaratin-
guetá, cumpriram decretos 
para coibir aglomerações e 
festas clandestinas durante a 
pandemia de Covid-19. 

Foram realizadas rondas em 
vários bairros da cidade, como 
Cecap Alta e Cecap Baixa, Vila 
Hepacaré, Cidade Industrial, 
Parque Mondesir, Vila Passos, 
Bairro da Cruz, Centro, Parque 
das Rodovias e Jardim Novo 
Horizonte. 

A operação abordou bares, 
restaurantes, depósitos de 
bebidas, festas clandestinas 
e até Praças, com a dispersão 
dos frequentadores, esta-
belecimentos e residências 
advertidos e multados pela 
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Vigilância Sanitária. 
Uma festa clandestina foi 

flagrada em uma chácara no 
bairro Novo Horizonte, com 
aproximadamente 250 pes-

soas que foram todas disper-
sadas. A responsável do local 
foi multada e conduzida até 
o Plantão Policial de Lorena. 
Ela responderá por crimes 

contra a Saúde Pública. “Toda 
operação ocorreu com muita 
tranquilidade, respeito, zelo e 
cautela, tanto dos operacionais 
que realizaram esta fisca-

lização quanto aos lugares 
visitados”, destacou nota da 
secretaria. 

A pasta frisou que o objeto 
maior das operações é cons-
cientizar a população sobre a 
atual situação e cuidados em 
meio à pandemia e avanço do 
novo coronavírus “... dos riscos 
reais e fatais que eles poderão 
adquirir com essas aglomera-
ções indevidas, inclusive de 
transmitir futuramente a um 
ente querido esse vírus tão 
devastador”. 

O texto destaca que as 
operações preventivas e os-
tensivas serão ainda mais 
frequentes pelos bairros e es-
tabelecimentos comerciais de 
Lorena. O município tem sido 
palco de reclamações quanto 
a aglomeração clandestina 
nos últimos meses. De acordo 
com boletim divulgado neste 
domingo (6), Lorena já regis-
trou 5.922 casos confirmados, 
181 óbitos e 81 pacientes em 
tratamentos (76 hospitalares 
e 11 domiciliares).

O índice de ocupação de 
leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) é de 
96% na Santa Casa e 125% no 
hospital da Unimed.

Prefeito Marcus Soliva participa de evento da nova sede do Santuário Frei Galvão, foco plano pós-pandemia 

Guará inicia obras 
do novo Santuário 
de Frei Galvão
Construção reforça economia da cidade, que projeta 
maior movimentação com reabertura das atividades

O Santuário de Frei Galvão 
lançou no último sábado (5), 
em Guaratinguetá, a pedra fun-
damental que marca o início 
da construção e ampliação do 
espaço, dedicado ao primeiro 
santo brasileiro da Igreja Cató-

lica. O evento reuniu, além de 
religiosos, autoridades como o 
prefeito Marcus Soliva (PSC) e 
o vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL). As obras, que incluem o 
Santuário e Parque Laudato Sì 
(espaço de lazer e preservação 

ambiental), prometem alavan-
car economia e turismo.  As 
construções são financiadas 
por doações de empresas e 
colaboradores de campanhas 
do Santuário.

Manifestação de profissionais da Educação em frente à Câmara de Pinda; grupo é contra a volta às aulas sem vacinação na rede municipal

Professores protestam 
contra a retomada das 
aulas presenciais ante 
da vacinação em Pinda

Cerca de cinquenta pro-
fissionais da Educação e 
apoiadores participaram, 
nesta segunda-feira (7), de 
uma manifestação contra a 
retomada das aulas presen-
ciais na rede municipal em 
meio à pandemia e o proces-
so de vacinação. Apesar do 
anúncio da Prefeitura, sus-
pendendo o retorno previsto 
para este mês, os educadores 

reclamavam da falta de uma 
publicação oficial, com o 
planejamento e o cronogra-
ma das ações. A carreata foi 
organizada desde o início do 
mês, em oposição à medida 
da secretaria de Educação, 
que esperava retornar, con-
forme as normas do Plano 
São Paulo, às aulas presen-
ciais na rede.

Aparecida recebe 
R$ 250 mil para 
construção de 
unidade do Cras

A Prefeitura de Aparecida 
anunciou, no último dia 31, 
que a cidade foi contempla-
da com um repasse federal 
de R$ 250 mil para a cons-
trução de uma nova sede 
do Cras (Centro de Referên-
cia da Assistência Social) 
no bairro do Itaguaçu. De 
acordo com a secretaria de 
Desenvolvimento e Promo-
ção Social, a expectativa é 
que o valor esteja no cofre 
do Município até o começo 
de agosto. Ainda segundo a 
pasta, a obra está orçada em 
R$ 300 mil e a Prefeitura 
terá contrapartida, junto à 
verba, encaminhada pelo 
deputado federal Carlos 
Zarattini (PT). 
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São Sebastião 
renova com PM 
para mais cinco 
anos de parceria

A Prefeitura de São Se-
bastião anunciou na quarta-
-feira, dia 26, a renovação, 
por cinco anos, do convênio 
com a Polícia Militar para 
a manutenção da Atividade 
Delegada.

Fotos:  Reprodução SSPL

Fotos: Bruna Silva

Fotos:  Fabiana Cugolo
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Mesmo após adiamento, professores protestam 
contra a retomada das aulas presenciais em Pinda

Fotos:  Bruna Silva

Apesar do pedido de adia-
mento da votação, a Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba derrubou, por 
unanimidade, nesta segunda-
-feira (7), o veto do prefeito 
Isael Domingues (PL) sobre o 
projeto que garante aos ser-
vidores estaduais e do Iams-
pe (Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público 
Estadual de S. Paulo) a gra-
tuidade por meio do trans-
porte da saúde. A pedido do 
vereador Renato Cebola (PV), 
os parlamentares discutiram 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Câmara derruba veto de Isael sobre projeto
de transporte da saúde a servidores estaduais
Votação unânime garante posição da Câmara sobre expansão de gratuidade no serviço; Prefeitura 
destaca risco com possibilidade de geração de despesas com nova proposta liberada no Legislativo

a possibilidade de adiamento 
por mais uma semana, mas 
o autor do PL, o vereador 
Carlos Magrão, garantiu que 
a solicitação fosse retirada e 
o veto votado. 

O Município justificou o 
veto tendo em vista possíveis 
despesas que poderia gerar. 
A vereadora Regininha (PL) 
lembrou de uma reunião com 
o prefeito para que critérios 
fossem estabelecidos para 
que assim o atendimento 
fluísse de forma adequada 
ao orçamento da cidade. A 
Prefeitura espera ainda que 
emendas à lei sancionada 
sejam feitas, especialmen-
te com determinações de 

teto salarial para pessoas 
que terão direitos ao pro-
grama. “Parabéns a toda a 
população que necessita do 
transporte da saúde (SUS). 
Agora também os servidores 
estaduais (moradores da 
nossa cidade) terão esse di-
reito garantido, por exemplo 
merendeiras, professores, 
inspetores de aluno, serviço 
gerais, policiais, bombeiros, 
servidores do fórum, Haras 
Paulista e da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão”, 
comemorou Magrão, por 
meio das redes sociais. 

O projeto de lei deve voltar 
ao Executivo para passar por 
sanção de Isael Domingues.

Foto: Bruna Silva

Magrão na tribuna da Câmara, autor de pedido para benefício a servidores do Estado; veto derrubado na Casa

Cerca de cinquenta pro-
fissionais da Educação e 
apoiadores participaram, 
nesta segunda-feira (7), de 
uma manifestação contra a 
retomada das aulas presen-
ciais na rede municipal em 
meio à pandemia e o pro-
cesso de vacinação. Apesar 
do anúncio da Prefeitura 
suspendendo o retorno 
previsto para este mês, os 
educadores reclamavam 
da falta de uma publicação 
oficial com o planejamento 
e o cronograma das ações. 

A carreata foi organizada 
desde o início do mês, em 
oposição à medida da se-
cretaria de Educação, que 
esperava retornar, confor-
me as normas do Plano São 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba

Paulo, às aulas presenciais 
na rede, mas as tratativas 
foram questionadas pelos 
manifestantes: “Esse movi-
mento é para que, se eles 
(secretaria de Educação) 
mantiverem o calendário, 
né, que pelo menos garanta 
a vacina a todos os profissio-
nais, para não levar o risco 
para os funcionários, para 
os alunos e para as famílias”, 
ressaltou a organizadora e 
funcionária da Educação, 
Érika Cândido. 

Entre os apontamentos, os 
manifestantes destacaram a 
falta de estrutura necessária 
como totens de álcool em 
gel nas salas de aula, para 
a retomada segura. 

A manifestação saiu da 
Câmara de Vereadores, 
passou pelas principais ruas 
do Centro de Pindamonhan-
gaba e terminou em frente 

à Prefeitura, local em que 
cerca de 15 profissionais 
foram recebidos para um 
diálogo com a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, 
o secretário adjunto de Co-
municação, Fabiano Vanone 
e pelo chefe de Gabinete, 
Rodrigo Lóssio. 

Na noite do último domin-
go (6), o Município comuni-
cou, por meio de uma nota, 
o adiamento do retorno às 
salas de aula, que estava pre-
visto para os próximos dias 
21 e 22. Segundo a gestão, 
houve uma pesquisa com 
os pais de alunos do Ensino 
Fundamental 1 que apontou 
que 70% era favorável à reto-
mada. A projeção é que novos 
programas sejam preparados 
para ofertar soluções que 
auxiliem a comunidade es-
colar diante das perspectivas 
sanitária e educacional.

Profissionais pedem vacinação de todos os contratados da 
rede e adequação de unidades para retorno às salas de aula

Profissionais da Educação protestam na Câmara Municipal contra a retorno às salas sem vacinação de todos
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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, 
p isc 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

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-

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 f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
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 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  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-

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 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 172/2021 SUP – 3973/2021GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de capacitação Terceiro Setor, ministrado 
pelo Instituto Gov, para a servidora Priscila Aparecida Domingues Fernandes.
CONTRATADA: INSTITUTO GOV LTDA
CNPJ Nº: 18.595.011/0001-27
VALOR TOTAL: R$ 1.380,00(Um mil, trezentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 30(trinta) dias
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato 91/20 – PP 32/20 – Proc. Lic. nº 178/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CLEBER MARVIN MARIANO SERAPIAO354331363808
CNPJ Nº: 33.087.707/0001-36
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato n° 91/20, decorrente do Proc. Lic. n° 178/20, PP n° 
32/20, firmado em 07/06/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
12.000,00 (doze mil reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 117/2020 – TP 14/2020 – Proc. Licitatório 301/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº: 04.769.815/0001-90 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no inc. 
XXI do art. 37 da Carta Magna e art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, fica, a título 
de reequilíbrio econômico-financeiro por revisão, acrescido aproximadamente 
16,70% (dezesseis inteiros e setenta centésimos por cento) ao valor do contrato 
nº 117/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 301/2020, Tomada de Preços 
nº 14/2020, que versa sobre ampliação e modernização da quadra poliesportiva 
no Parque das Rodovias, firmado entre os Contratantes em 28/06/2020, em 
decorrência do seguinte fato: existência de aumento do preço de itens que 
compõem o objeto contratado em função do decurso de grande período de tempo 
entre a assinatura do contrato e a liberação dos recursos federais necessários 
para a execução da obra.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato, é de R$ 52.033,13 (cinquenta e dois mil, trinta 
e três reais e treze centavos).
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 363.653,37 
(trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e 
sete centavos).
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato 173/20 – TP 22/20 – Processo Licit 373/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: FREDERICO CARVALHO MAZOLINI & CIA LTDA ME
CNPJ Nº: 09.083.327/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato n° 173/20, decorrente do Proc. Licitatório n° 373/20, TP 
n° 22/20, firmado em 07/10/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 03 (três) meses, a partir de 07/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do 
valor global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria 
referente ao contrato original
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 163/2020 – TP 16/2020 – Processo nº 335/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA
CNPJ Nº: 60.863.966/0001-84
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato n° 163/20, decorrente do Processo Licitatório n° 335/20, 
Tomada de Preços n° 16/20, firmado em 18/09/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 02 (dois) meses, a partir de 18/04/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do 
valor global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à Dotação Orçamentaria 
referente ao contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021

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 
168/2021-SUP; 1242/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de par de placas para o veículo 
Sprinter 516 tipo van 50+1 passageiro, branca, diesel, 2020/2021, da Secretaria 
de Esportes e Lazer do Município de Lorena.
CONTRATADA: IZNEL IND. E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ Nº: 04.087.070/0001-80
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo 
nº 172/2021-SUP; 3973/2021-GPRO, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c 
art.13, III e VI, da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviços 
de capacitação para a servidora Priscila Aparecida Domingues Fernandes.
CONTRATADA: INSTITUTO GOV LTDA
CNPJ Nº: 18.595.011/0001-27
DATA DA ASSINATURA: 08/06/2021

Guará Motor S/A
CNPJ nº 48.547.848/0001-61
Edital de Convocação - AGE

Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE no dia 
16/06/2021, às 10h00 em sua sede social à Rua Capitão José Joaquim de 
Castro, 99 - Guaratinguetá - SP a fim de discutirem e deliberarem a seguin-
te ordem do dia: Aprovação do Balanço Financeiro de 2020; Alteração par-
cial do Estatuto; Eleição do Conselho de Administração para o mandato de 
3 (três) anos e Discussão de assuntos do interesse da sociedade. Encon-
tram-se à disposição dos acionistas na sede social os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Guaratinguetá, 28/05/2021.  
Gilbert Soliva.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br
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Prefeito Marcus Soliva participa de evento que marcou andamento da construção de nova sede do Santuário Frei Galvão, foco plano pós-pandemia 

Com foco no pós-pandemia, 
Guaratinguetá inicia obras 
do Santuário de Frei Galvão
Construção lançada no último sábado reforça economia da cidade, 
que projeta maior movimentação com reabertura das atividadesUm erro frequente que nós adultos cometemos é 

interpretar o universo infantil através dos nossos 
códigos sociais. Uma criança não hesitará em 
expressar descontentamento ou se opor a vontade 
de alguém, desse modo, ceder um objeto de sua 
preferência em função de um padrão de boa conduta 
não fará a ela muito sentido, e vamos combinar, não 
faz! Uma criança não precisa oferecer ao amigo 
o seu objeto de preferência, mas pode lhe sugerir 
uma outra opção, pode também pedir ao amigo que 
aguarde com outro objeto até que ela se sinta pronta 
para emprestar.
Limitamos o acesso do outro a coisas das quais temos 
maior estima, desse modo não é coerente propor 
um comportamento contrário às nossas crianças 
tendo estas uma estrutura emocional inferior à nossa. 
Comumente, adultos exigem de crianças um 
desprendimento que nem mesmo eles conseguem 
sustentar!  Crianças são "pessoinhas" que 
começam a acessar recursos para lidar com 
suas pequenas urgências. Em seus primeiros 
anos de vida, suas necessidades “gritadas” 
frequentemente se sobressaia a qualquer outra, 
então entenda, perceber que o outro tem lugar é um 
caminho de aprendizado. Seja paciente, ajude a sua 
criança a encontrar alternativas justas nesse processo! 
Que não nos falte empatia para compreender o universo 
infantil. Sejamos compreensão, sejamos amor!

Meu nome é Márcia Freire, sou psicóloga clínica 
formada há onze anos e minhas principais demandas 
de intervenção são comportamentos de oposição infantil 
e suporte materno. Atendo também outras demandas, 
dentre elas, demandas de inclusão. A partir desta data 
estarei por aqui trazendo temas de reflexão materna 
e dicas de manejo de comportamento infantil. Que o 
conteúdo te acrescente, mas que você o leia sempre 
alinhada ao que lhe é próprio, para que desse modo eu 
seja ferramenta de encontros, descobertas e reinvenção. 
Conte comigo!

Contatos:
(12) 99124-4834

instagram.com/mafreirepsi
CRP: 100/286

Meu filho não sabe 
dividir! O que fazer?

O Santuário de Frei Galvão 
lançou no último sábado (5), 
em Guaratinguetá, a pedra fun-
damental que marca o início 
da construção e ampliação do 
espaço dedicado ao primeiro 
santo brasileiro da Igreja Cató-
lica. O evento reuniu, além de 
religiosos, autoridades como o 
prefeito Marcus Soliva (PSC) e 
o vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL). As obras, que incluem o 
Santuário e Parque Laudato Sì 
(espaço de lazer e preservação 
ambiental), prometem alavan-
car economia e turismo. 

As construções são financia-
das por doações de empresas 
e colaboradores de campanhas 
do Santuário. O terreno possui 
mais de cem mil metros qua-
drados, com cerca de vinte mil 
metros quadrados destinados 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

ao reflorestamento. Segundo o 
reitor do local, Frei Diego Melo, 
a primeira fase de obras, que 
inclui terraplenagem, drena-
gem e plantio das mudas de 
Mata Atlântica, será concluída 
ainda neste ano. A expectativa 
é de que seja realizada uma ce-
lebração no espaço local, com 
a presença do público, no mês 
de outubro, em homenagem 
ao dia de Frei Galvão. Durante 
coletiva de imprensa, Soliva 
destacou que a Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá) se dispõe 
a anexar mais uma área ao 
Parque Laudato Sì, que será 
destinado ao lazer da popula-
ção e visitantes, e que também 
estabelece uma parceria entre 
Prefeitura, Santuário e SOS 
Mata Atlântica. 

Com o turismo em pauta, o 
prefeito anunciou que o Aero-
porto Edu Chaves será leiloado 
no próximo dia 15 de julho na 

Bolsa de Valores de São Paulo. 
“São 22 aeroportos no in-

terior de São Paulo, e Guara-
tinguetá está incluída nesse 
leilão. Já existem cinco grandes 
empresas interessadas na pri-
vatização”, contou Soliva. 

O vice-prefeito Régis Yasu-
mura salientou que o turismo 
religioso representa um im-
pulso na economia, e que a 
gestão vem desde o primeiro 
mandato preparando a re-
cepção turística com ações, 
como a pavimentação dos 
bairros Jardim do Vale 1 e 2 
(região próxima ao Santuário), 
aeroporto, e o projeto do anel 
viário que irá conectar vários 
pontos da cidade. “Nossa região 
em especial tem uma vocação 
ao turismo religioso, mais de 
13 milhões de turistas visitam 
Canção Nova, Santuário de Frei 
Galvão e Santuário Nacional de 
Aparecida. Acredito que dois 
voos regulares partirão daqui 

para Guarulhos todos os dias”, 
projetou. “Vamos receber voos 
de conexão e fretados de todo 
Brasil, e a gente precisa per-
manecer esse turista aqui em 
Guaratinguetá. Com esse olhar 
futurista, a rede hoteleira vem 
nos buscando, e com isso, a nos-
sa secretaria de Planejamento 
vem trabalhando para aprova-
ção de projetos de hotéis aqui 
na cidade”, revelou Régis. 

Ambiental – Ao final do even-
to, o plantio de vinte mudas 
de árvores, na área do futuro 
parque, homenageou o Dia 
Mundial do Meio Ambiente e 
outras causas, como as vítimas 
da Covid-19. Participaram do 
ato religioso, crianças, um dos 
diretores da SOS Mata Atlânti-
ca, Mario Mantovani, prefeito 
Marcus Soliva e vice-prefeito 
Régis Yasumura, o secretário 
de Turismo Mário Nunes, o 
Marinho, e o secretário do 
Meio Ambiente, Giani Bresolin.

Aparecida recebe aporte de R$ 250 mil 
para construção de sede própria do Cras

Prefeitura renova por cinco anos com PM 
para ter Atividade Delegada em São Sebastião

Unidade, que atende cerca de cinco mil famílias, é a porta principal de entrada 
para programas sociais vinculada à população carente, como o Bolsa Família

A Prefeitura de Aparecida 
anunciou, no último dia 31, 
que a cidade foi contemplada 
com um repasse federal de 
R$ 250 mil para a construção 
de uma nova sede do Cras 
(Centro de Referência da 

A Prefeitura de São Sebas-
tião anunciou na quarta-feira, 
dia 26, a renovação, por cinco 
anos, do convênio com a Polí-
cia Militar para a manutenção 
da Atividade Delegada. Orçado 
em R$ 4,5 milhões, o novo con-
trato busca garantir segurança 
aos moradores e visitantes. 

Popularmente conhecida 
como “bico oficial”, a Ativi-
dade Delegada possibilita 
que policiais, de folga, sejam 
contratados pelas prefeituras 
para atuarem no combate à 

Da Redação 
Aparecida

Da Redação 
São Sebastião

Assistência Social) no bairro 
do Itaguaçu. De acordo com 
a secretaria de Desenvolvi-
mento e Promoção Social, 
a expectativa é que o valor 
esteja no cofre do Município 
até o começo de agosto. 

Ainda segundo a pasta, a 
obra está orçada em R$300 
mil e a Prefeitura terá con-
trapartida, junto à verba, 

criminalidade e na fiscaliza-
ção ao cumprimento de leis 
municipais. 

De acordo com o Executivo, 
a cerimônia de celebração 
do convênio contou com as 
presenças do prefeito Feli-
pe Augusto (PSDB), de seu 
vice Reinaldo Moreira e do 
comandante do 20º BPM-I 
(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior), capitão Fabrício 
Ricardo Paluri. 

Assim como o fixado entre 
as partes desde 2018, o novo 
acordo prevê a contratação de 
até 21 policiais militares, que 
poderão atuar diariamente. 
“Entendemos que a Atividade 

encaminhada pelo deputado 
federal Carlos Zarattini (PT). 

O Cras do Itaguaçu, que 
fica na rua Itacolomi, n°613, 
atende cerca de cinco mil 
famílias. Com o novo prédio, 
a Prefeitura espera econo-
mizar, já que estará livre do 
aluguel da atual sede. 

O município conta ainda 
com mais outros dois Cras, 

Delegada é uma ação impor-
tante para dar ainda mais se-
gurança aos nossos cidadãos. 
Esse é mais um investimento 

no bairro Vila Mariana (rua 
Filippo, n° 111) e no São 
Francisco (rua Maria Tereza 
Ferreira, n° 164). 

Entre as atividades de res-
ponsabilidade das três unida-
des, está o acesso da popula-
ção aos serviços, benefícios e 
projetos de assistência social 
para a população local e ser-
viços setoriais.

importante para continuarmos 
reduzindo nossos índices de 
criminalidade”, ressaltou o 
prefeito.

Reunião para renovação da Atividade Delegada em São Sebastião

Fotos:  Fabiana Cugolo

Fotos:  Reprodução PMSS


