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Aparecida registra seis óbitos
em junho e UTI segue 100%
Com UTI lotada, mortes por Covid-19 contabilizam mais da metade dos óbitos de maio

Fotos: Arquivo Atos

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Com seis óbitos nos nove
primeiros dias de junho, a
Santa Casa de Misericórdia
de Aparecida segue desde do
começo do ano com 100%
dos leitos da UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo)
ocupados para o tratamento
de pacientes com covid-19.
Além da própria Aparecida e a
demanda de turistas aos finais
de semana e datas religiosas,
o hospital é referência no
atendimento para as cidades
de Potim e Roseira, disponibilizando dez leitos para UTI e
trinta para enfermaria.
Durante os trinta dias do
mês de abril, a doença vitimou
27 pessoas, tornando-se o
mês com mais mortes desde
do começo da pandemia do
novo coronavírus. As perdas
diminuíram para oito em
maio, mas voltou a subir e
atingiu mais da metade dos
números registrados no mês
anterior, o que deixou o hospital em alerta, segundo o administrador da Santa Casa, Frei
Bartolomeu Schultz. “Neste
ano de 2021, desde de janeiro
nos mantivemos ocupação
praticamente 100% de todos
os leito (UTI). No cenário atual
(terça-feira) ela está com 90%,
pois temos uma vaga e 70%

Moradores em frente ao Pronto Socorro da cidade; número de infectados seguidos de mortes leva autoridades sanitárias a pensar e novas ações

de ocupação de enfermaria”,
informou o administrador do
hospital.
Ainda segundo Schultz, os
pacientes que estão dando

entrada na Santa Casa neste
mês de junho estão bastante
debilitados e as radiografias apresentam os pulmões
comprometidos. “A gente

tem percebido que as pessoas que tem vindo buscar
atendimento, a maioria está
precisando ficar internada,
então isso nos preocupa sim,

porque estamos entrando no
inverno e já é comum termos
várias doenças com sintomas
gripais que podem ser de
Covid também”.

No último sábado, o Governo do Estado de São Paulo
realizou o Dia D da vacinação
contra a Covid-19 para as
pessoas que ainda não receberam a segunda dose do
imunizante. De acordo com
a secretaria de Saúde de Aparecida, apenas quatro pessoas
foram tomar a segunda dose e
ainda há 36 pessoas. A pasta
acredita que a baixa procura
no Dia D reflete a questões
como a morte de pessoas
que deveriam receber a segunda dose, e o recebimento
da imunização em outras
cidades, não que as pessoas
simplesmente estão deixando
de completar o esquema vacinal contra a Covid-19. “Aqui
em Aparecida a gente faz uma
busca ativa das pessoas que
não compareceram, e aí a
gente faz um levantamento
para saber o porquê ela não
compareceu”, explicou a secretária Simone Oliveira.
Ainda segundo a secretária,
o governo municipal planeja
realizar uma testagem em
massa na cidade e aguarda a
chegada de oitenta mil testes.
“Nós ainda não iniciamos o
nosso bloqueio de transmissão, mas ele está no calendário e pretendemos iniciar no
máximo em 15 dias.
Em números – De acordo
com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (10), Aparecida tem 3.033
casos confirmados, com
2.875 recuperados (95%),
57 pessoas em isolamento
domiciliar e 93 óbitos. Entre
os suspeitos, 78 pessoas com
sintomas de síndrome gripal
seguem em monitoramento
nas residências e sete pacientes estão internados na
Ala Covid da Santa Casa de
Misericórdia.

Vereadora de Potim pede por redução de cadeiras
Proposta de Maria Tanaka é chegar a nove parlamentares; projeto conta com apoio popular e argumento de economia
Bruna Silva
Potim

Apontando economicidade
e melhor aproveitamento de
recursos públicos, a vereadora
Maria Enegidia Tanaka (MDB)
protocolou o pedido de redução das cadeiras na Câmara
de Potim. A ação conta com o
apoio do presidente da Casa,
Márcio Raimundo (PCdoB).
O anteprojeto da emenda à
lei municipal é uma promessa
de campanha que os parlamentares pretendem empreender
ainda neste ano. A proposta
consiste em reduzir de 11
para 9 cadeiras na Casa, mas
a medida só passaria a valer a
partir da próxima legislatura,
em 2025.
De acordo com um vídeo
publicado nas redes sociais,
Maria Enegidia apontou que
a ação geraria economia de
R$60 mil por ano, gerando economicidade de R$ 240 mil em
quatro anos. Ela apontou que
estes recursos poderiam ser
destinados à saúde de Potim,

que, segundo ela, está precária. O presidente lembrou que
Potim é uma cidade pequena,
carente e que “não necessita
de 11 cadeiras”. Ele fez ainda
um comparativo com a cidade
vizinha de Aparecida, que possui maior número populacional
e conta com menos cadeiras
legislativas.
Potim possui cerca de 25,1
mil habitantes, enquanto Guaratinguetá com mais de 122
mil e Pindamonhangaba com
mais de 170 mil, possuem
respectivamente 13 e 11 vereadores. Para que o projeto
entre na pauta de discussão
da próxima sessão de Câmara,
é necessário conquistar mais
duas assinaturas.
Até o fechamento desta matéria, não havia posicionamentos
sobre mais parlamentares
aderindo à proposta. A ausência de assinaturas inviabiliza
a possibilidade de debate da
redução no Legislativo.
Em entrevista ao Jornal Atos,
Enegídia destacou que deve
avaliar a situação do anteprojeto com o presidente da Casa.

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Política
a conta-gotas...
Primeiro round

A Câmara de Lorena, ou
melhor, a maioria dos vereadores ganharam o primeiro
round da batalha para voltar
com a reeleição para presidente do Legislativo. A luta, digo,
a primeira votação ao projeto
que muda a Lei Orgânica do
Município teve unanimidade dos votos. Mas como na
política local “o que parece
ser, acaba não sendo”, todo
cuidado é pouco até a segunda
e última votação, para que
Fábio Longuinho seja confirmado para mais um biênio
no comando da Casa de Leis.

‘Joga pedra na Geny’

O projeto da reconstrução
das estadas vicinais do governo do Estado que deveria ser
comemorado em Cachoeira
Paulista, deu efeito contrário.
A oposição tem bombardeado
o prefeito Antônio Mineiro
porque o projeto de Doria
veio para recapeamento dos
4 quilômetros de parte da
estrada que liga a área urbana
ao bairro de São Miguel, ao
invés de um trecho novo de
pavimentação. Eles apenas
esquecerem que o recurso é
furto de um projeto ainda do
ex-prefeito, e que os gritões
da Câmara estavam com Edson Nota na elaboração do
pedido...

Salvadora da ‘pátria’

A cotação da vereadora
Rogéria De Lucas foi a zero
no mercado político de Cachoeira Paulista nesta terça-feira, por ter sido a madrinha
dos vereadores Felipe Piscina
e Max Barros – denunciados
pela agressão verbal e constrangimento ao médico Dr.
Coragem há cerca de três
meses, na Santa Casa local.
Pela benevolência da irmã da
Toia da Reciclagem, os dois
parlamentares estão livres
da processante que poderia
cassar seus mandatos, caso
não houvesse explícita manifestação de corporativismo da
oposição.

Boa notícia!!!

Após três anos de negociações, driblando obstáculos
e até pandemia, o prefeito
Thales Gabriel passou a comemorar nesta semana o
avanço das tratativas para que
Cruzeiro tenha seu Shopping
Center. De acordo com Thales, cinco grupos de investidores privados sinalizaram
interesse em participar do
empreendimento, que ganhará
espaço na antiga AGEF, bem
estrategicamente localizado
na entrada da cidade.

Recordar é viver

O prefeito de Cruzeiro,
Thales Gabriel e seu vice,
Paulo Scamilla, estiveram
presentes nesta segunda-feira
no Palácio dos Bandeirantes
para mais uma sessão de fotos
com o governador e assinaturas do convênio das vicinais.
Scamilla relembrou nas redes
sociais que casualmente as estradas contempladas (Várzea
Alegre, Passa Vinte e Brejetuba) com os recursos do Estado
para reconstrução agora, teve
sua primeira pavimentação no
período passado, quando foi
prefeito da cidade.

Eu vi ‘primeiro...’

O que não estão faltando
em Lorena são políticos, quer
dizer, vereadores de plantão
querendo assumir a paternidade das obras de galerias águas
pluviais, em uma das partes
da área ocupada do Parque
Rodovias. Quem prestar atenção neste merchandising barato, pode não perceber que o
grande destaque deste avanço
chama-se Sylvio Ballerini,
casualmente o prefeito da
cidade.

Vitrine eleitoral

O encontro prolongado de
do deputado Padre Afonso
Lorena e o vice prefeito de
Guará, Regis Yasumura, na
última sexta-feira, está dando muito o que falar no eixo
Pinda /Cruzeiro. Além do protocolo de verbas e projetos do
deputado para Terra de Frei
Galvão, as mais de duas horas
de conversa com lideranças
da cidade no gabinete do prefeito Marcus Soliva deixaram
clara a grande possibilidade
de uma parceria para as eleições do ano que vem, quando
o Padre vai disputar vaga na
Câmara Federal e Regis na
Assembleia Legislativa.

Investimentos

A expansão do desenvolvimento econômico de
Pindamonhangaba, impulsionado pela administração
do prefeito Isael Domingues
tem sido atração para grandes
investimentos industriais e
empresariais – alavancados
pela estrutura e modernização
da cidade, inclusive com o
projeto experimental da rede
5G. Na última semana, o secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura,
Roderley Miotto, foi elogiado por um público misto de
formadores de opinião ao
explanar a maneira como
vem trabalhando a captação de grandes investidores
para cidade, onde seu nome
sistematicamente tem sido
viabilizado para provável
candidatura a deputado federal na região.

Governo do Estado anuncia
novo investimento, com mais
de R$ 150 milhões, para
garantir conexão nas escolas
Apresentado na última semana, “Programa Mega Escola” deve garantir
cem megabites para todas as unidades escolares da rede estadual
Foto: Reprodução GESP

Bruna Silva
RMVale

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta
quarta-feira (9), o “Programa
Mega Escola” com investimento de R$ 158,8 milhões,
e promete levar internet de
qualidade para as unidades
estaduais até 2022. A princípio o investimento será de
R$ 13,1 milhões com montante mensal de R$ 730 mil.
Para o processo de implantação do programa foram
selecionadas 507 escolas de
160 municípios, incluindo
cidades da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte)
para integrarem o piloto, em
julho. A seleção contou com
critérios como infraestrutura necessária, uso do Centro
de Mídias de São Paulo,
indicador de vulnerabilidade e adesão aos projetos
tecnológicos.
“Em 2019, a maioria das
nossas escolas tinham apenas oito megas de velocidade. Nós já fizemos no
primeiro ano de mandato
uma transformação para
fibra ótica, e isso nos permite
fazer avanços mais rápidos,
e passamos a ter entre 16
e 30 megas no ano passa-

Apresentação de programa estadual na Capital Paulista; proposta é atender 100% de escolas até 2022

do. E agora estamos dando
esse salto, que é realmente
transformador"; comentou
o secretário da Educação,
Rossieli Soares.
O programa contará com
quatro fases. A primeira se
inicia em setembro deste

ano, com a integração de
1.903 escolas. A segunda
fase, em novembro, deve
atender número semelhante, a terceira e quarta fases
começarão, respectivamente,
em janeiro e abril de 2022,
com ampliação para mais de

Isael reforça pedido de envio de
respiradores contra a Covid-19
Município não esconde receio por falta de suporte ventilatório usado para
atendimento a contaminados; ele afirma que terceira onda é uma realidade
Fotos: Bruna Silva

Voz da periferia

A movimentação sobre o
eventual e provável retorno
de Geraldo Alckmin ao governo do Estado tem gerado
uma onda de manifestações
e apoios entre boa classe política e lideranças na região.
Algumas
dúvidas
do mercado político sobre o partido que
deverá
abrigar
a candiGeraldo Alckmin
datura de
Alckmin – uma vez que Doria ‘teria dado um jeitinho’
de lotear o PSDB com sua
patuleia – ainda segue no
geral. Portanto, circula entre
os bem informados que o
DEM teria estendido o ‘tapete vermelho’ e franqueado
‘as chaves’ de comando da
sigla para receber a filiação
do ex-governador. A receita
é boa na opinião geral, mas é
necessário combinar com os
eleitores. Quem viver, verá!!!

2,4 mil escolas estaduais.
A promessa é que a expansão
na velocidade da internet possibilite maior uso de recursos
pedagógicos aos professores e
alunos do Estado de São Paulo,
garantindo avanço e qualidade
alinhados à demanda atual.

O prefeito Isael Domingues, que alerta sobre estrutura contra Covid-19, hoje deficitária para o atendimento
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com mais de 14 mil casos
identificados e 317 óbitos,
Pindamonhangaba está se
preparando para a chegada
da terceira onda da Covid-19.
A expectativa do prefeito Isael
Domingues (PL) é reforçar os
equipamentos da saúde para

conseguir atender a demanda
que deve ser aumentada nos
próximos meses, segundo o
prefeito, com a chegada da
terceira onda, causada pela
variante Delta, vinda da Índia.
Nas últimas semanas, Pindamonhangaba tem observado
uma queda na ocupação dos
leitos intensivos da rede pública. Enquanto no mês de
abril a taxa de internação

chegou a ultrapassar 100%,
atualmente opera entre 75 e
80%. Somente nos primeiros
cinco meses de 2021 foram
registradas mais de duzentas
vítimas fatais do vírus.
Para evitar um colapso do
SUS (Sistema Único de Saúde),
que pode afetar o atendimento
aos infectados não somente
o município, mas também
cidades próximas, Domingues

apontou que está articulando
junto ao Ministério de Saúde
o envio de mais respiradores,
além de manter diálogos com
a secretaria estadual de Saúde.
Ele não descartou a possibilidade de expansão dos leitos
intensivos, que atualmente
operam com 22 vagas, para o
enfrentamento da nova onda
que pode chegar até julho. “É
uma cepa muito mais agressiva no sentido de necessidade
de mais oxigênio e infecção.
O período de julho é um período de inverno, já tem as
doenças naturais respiratórias
no inverno, o que deixam as
pessoas mais enfraquecidas
e pode haver um pico maior,
porque já tivemos essa demonstração no ano passado
de pico de Covid em junho e
julho”, ressaltou.
Apesar do contexto preocupante, o município ainda
não fala em medidas mais
restritivas, como o fechamento do comércio feito em São
José dos Campos. O pedido
da gestão é que a população
esteja consciente e faça uso
das medidas de contenção do
vírus, como distanciamento,
uso de máscara e álcool em gel
para frear as contaminações.
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Editais de Proclamas — APARECIDA
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.
2351 – Jonatan Fabricio Chaves e Crislaine Coutinho
da Silva Santos. Ele, nacionalidade brasileira, auxiliar de
serviços gerais, solteiro, nascido no dia 27 de dezembro,
residente e domiciliado na Rua João Aprigio Costa, 07,
Santa Terezinha, Aparecida/SP, filho de Rogério Chaves
e Mara Aparecida Fabricio Chaves. Ela, nacionalidade
brasileira, babá, solteira, nascida no dia 23 de abril de
2002, residente e domiciliada na Rua José Murad, 57,
Apto 21, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Clemilson
dos santos e Luciana Coutinho da Silva.
2350 – Erasmo Ballot Garcia dos Reis e Tamires Maria
Balieiro Diniz. Ele, nacionalidade brasileira, fotógrafo,
solteiro, nascido no dia 01 de maio de 1981, residente e
domiciliado na Rua João Matuck, 121, Centro, Aparecida/
SP, filho de Erasmo Garcia dos Reis Filho e Gláucia
Averaldo Ballot dos Reis. Ela, nacionalidade brasileira,
fotógrafa, solteira, nascida no dia 30 de maio de 1990,
residente e domiciliada Rua José Bustamante Reis, 46,
apt 4, Centro, Aparecida/SP, filha Valter José Diniz e Sônia
Maria de Almeida Balieiro Diniz.
2349 – Diego Moura Constantino dos Santos e Érica
Cristina Souza Leme. Ele, nacionalidade brasileira,
engenheira de controle e automação, solteiro, nascido no
dia 27 de fevereiro de 1951, residente e domiciliado na
Travessa Padre Lopes Ferreira, 80, Aroeira, Aparecida/SP,
filho de Aluisio Oswaldo Veloso Constantino dos Santos
e Maria Célia Moura dos santos. Ela, nacionalidade
brasileira, funcionária pública estadual, solteira, nascida
no dia 19 de setembro de 1989, residente e domiciliada
Travessa Padre Lopes Ferreira, 80, Aroeira, Aparecida/SP,
filha de João Carlos Leme e Elzilene de Souza Silva Leme.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 248/20 – TP 25/20 – Processo Licitatório nº 379/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 04.769.815/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência e alteração quantitativa do contrato n° 248/20, decorrente do Proc Licit n° 379/20,
TP n° 25/20, firmado em 16/11/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 02 (dois) meses, a partir de 16/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, e na cláusula
1.3 do contrato original, ficam suprimidos aproximadamente 24,39% (vinte e quatro inteiros
e trinta e nove centésimos por cento), equivalentes a R$ 42.573,87 (quarenta e dois mil,
quinhentos e setenta e tres reais e oitenta e sete centavos) ao valor global do contrato,
destinados à reprogramação de meta para alteração quantitativa e qualitativa, nos termos
dos autos do processo n°3753/2021GPRO.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à alteração do contrato é de R$ 42.573,87 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e
tres reais e oitenta e sete centavos).
PARAGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 217.096,32 (duzentos
e dezessete mil, noventa e seis reais e trinta e dois centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 100/2021 - PE Nº 04/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em ata juntada aos autos,
nos termos da Lei Federal n°10.520/02, Lei Complementar n°123/06 e Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é registro de preços para aquisição de material
de consumo para o Centro de Esterilização Animal pelo período de 12 (doze) meses, o
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e
autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do Contrato e com a
respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇOES PARA SAUDE EIRELI EPP
CNPJ: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 52,54
VALOR: R$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais)
EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA
CNPJ: 04.063.331/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 31,37,41,43,45
VALOR: R$ 1.725,30 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).
EMPRESA: E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 08.734.023/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03,05,11,16,18,20,21,25,35,47,53,55,57,59,67
VALOR: R$ 57.105,91 (cinquenta e sete mil, cento e cinco reais e noventa e um centavos).
EMPRESA: EVOLUÇAO PET COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E
VETERINARIA LTDA ME
CNPJ: 11.395.850/0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 56
VALOR: R$ 8.475,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
EMPRESA: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.312.871/0001-46
VENCEDORA DOS ITENS: 23,39,51
VALOR: R$ 3.219,15 (tres mil, duzentos e dezenove reais e quinze centavos).
EMPRESA: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 07,08
VALOR: R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais).
EMPRESA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME
CNPJ: 16.838.363/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 02,04,06,09,10,12,13,14,15,17,19,22,24,26,27,28,29,30,32
,33,34,36,38,40,42,44,46,48,49,50,58,60,61,62,63,64,65,66,68
VALOR: R$ 21.270,93 (vinte e um mil, duzentos e setenta reais e noventa e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2021
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Com investimento de R$ 700 mil,
obras do Centro Comunitário das
Campinas entram na fase final
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Perto de atender um velho
pedido dos moradores do
bairro das Campinas, a Prefeitura de Pindamonhangaba
anunciou que as obras do
Centro Comunitário local
estão próximas de ser finalizadas. A previsão é que o
espaço seja entregue até o
fim do primeiro semestre
de 2021.
De acordo com a Prefei-

tura, mais 70% dos serviços
já foram concluídos. O novo
espaço recebe os acabamentos como reboco nas paredes internas e revestimento
nos banheiros e cozinha. O
próximo passo é a pintura
do Centro Comunitário e
implantação de jardinagem.
Com investimento de R$
735 mil, a construção conta com área de 400m² e
é realizada pela empresa
Marcondes Lima, vencedora
de processo licitatório. A

verba foi viabilizada através
de emendas impositivas encaminhadas pelos antigos
vereadores de Pindamonhangaba, Oswaldo Negrão (PL) e
Toninho da Farmácia (PV).
Segundo a Associação de
Moradores, este é “um sonho
antigo de toda a população
local”. A expectativa é que,
em breve, haja um espaço
adequado para que eles
possam se reunir. “Essa obra
vai ser importante para in-

crementar as atividades de
convívio social, e com certeza
com o final desta pandemia
os moradores terão um agradável ponto de encontro”,
comentou a secretária de
Obras e Planejamento, Marcela Franco.
O Centro Comunitário está
sendo construído ao lado do
Ceap (Centro Educacional
Avançado de Pindamonhangaba), escola de tempo integral das Campinas.

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 166/2021-SUP;
2576/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de ecobags em lona pet reciclada, para o Projeto FEHIDRO,
atendendo as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: V. A. BRIGIDIO CONFECCOES LTDA
CNPJ: 23.850.198/0001-06
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2021

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 189/2021-SUP;
4064/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição emergencial de material de curativo e medicamentos, para atender
a determinação judicial.
CONTRATADA: PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI EPP
CNPJ: 16.622.225/0001-10
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA
CNPJ: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 PROC. Nº 126/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material para aquisição viária,
tintas, solventes, placas de sinalização, fitas de aço e outros, que integrou o Edital em
todos os termos e condições, quando deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
CNPJ: 29.984.055/0001-65
VENCEDORA DOS ITENS: 15,16,21,22
VALOR TOTAL: R$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 PROC. Nº 126/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material para aquisição viária,
tintas, solventes, placas de sinalização, fitas de aço e outros, que integrou o Edital em
todos os termos e condições, quando deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: BRASIL SINALIZAÇAO EIRELI ME
CNPJ: 13.613.025/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 13,14,17,18,19,20
VALOR TOTAL: R$ 120.630,00 (cento e vinte mil e seiscentos e trinta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 PROC. Nº 127/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição parcelada de açúcar e filtro de papel
103, para uso de diversas secretarias, que integrou o Edital em todos os termos e condições,
quando deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: H.M.A. DA SILVA LORENA ME
CNPJ: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 28.361,20 (vinte e oito mil e trezentos e sessenta e um reais e vinte
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 266/20 – TP 20/20 – Processo Licit 354/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato n° 266/20, decorrente do Processo Licit n° 354/20, TP n° 20/20,
firmado em 16/12/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 06 (seis) meses, a partir de 16/06/2021.
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: 16/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 07/21 – TP 31/20 – Processo Licitatório nº 500/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ
CNPJ: 03.750.447/0001-76
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência e alteração quantitativa do contrato n° 07/21, decorrente do Proc Licit n° 500/20,
TP n° 31/20, firmado em 06/01/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 02 (dois) meses, a partir de 06/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, e na cláusula
1.3 do contrato, ficam suprimidos aproximadamente 0,0001% (um décimo de milésimo
por cento) do valor original do contrato, equivalente a R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco
centavos), destinados à reprogramação da obra.
CLÁUSULA QUARTA: A clausula 5.1 do contrato original passa a vigorar com a seguinte
redação:
“5.1. O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 1.180.579,11 (um
milhão, cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e onze centavos) daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.
CLÁUSULA SEXTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 124/2021 - PE Nº 06/2021
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 Federal n°10.520/02, Lei Complementar n°123/06 e Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é registro de preços para aquisição de capsulas
e embalagens a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena pelo período
de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a
emissão do Contrato e com a respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: EMBAFARMA EMBALAGENS E ACESSORIOS PARA FARMACIA DE
MANIPULAÇAO LTDA
CNPJ: 04.099.658/0001-53
VENCEDORA DOS ITENS: 05,06,07,09,11,12,13,14,16,17e28
VALOR: R$ 19.210,00 (dezenove mil, duzentos e dez reais)
EMPRESA: FARMAVALE LORENA LTDA EPP
CNPJ Nº: 04.333.377/0001-13
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,08,10,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27e29
VALOR: R$ 200.397,00 (duzentos mil, trezentos e noventa e sete reais).
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 93/2021 - PP Nº 09/2021
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 Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em manutenção, reparo, conservação
e reconstituição de pavimentação asfáltica, a ser realizada em diversas vias da
municipalidade, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, o Sr.
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa
vencedora, com a emissão da respectiva Ata de Registro de Preços:
EMPRESA: TITANIO SOLUÇOES LTDA
CNPJ: 21.917.581/0001-09
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR: R$ 1.481.551,50 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e cinquenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2021
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Imóveis à Venda
Roseira: Vendo terreno em Roseira velha, no bairro Nossa
Senhora da Piedade,
7x20. Imperdível! Valor: R$ 70.000,00.
Telefone: (12) 36462288
Guaratinguetá: Vendo apartamento próximo à Aeronáutica,
2 quartos sendo 1
suíte, varanda Gourmet, área de laser.
Valor: R$ 350mil Telefone: 99156-9136
Piquete: Vendo sítio
em Piquete, com 32
alqueires, floresta
nativa, água cristalina, com várias
nascentes (cachoeira dentro). Casa
para residência com
2 quartos. Lago de
1.000m² com sistema de drenagem.
Lago ornamental.
Documentação Ok.
Vasto pomar de frutas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: (12) 99764-7239
Potim: Vendo ampla
chácara, com 3 suítes, sala, cozinha,
banheiro, garagem,
churrasqueira, piscina e lago. Valor: R$
700.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Ubatuba: Ter reno
plano, pronto para
construção junto à
mata Atlântica, em
condomínio. Clube
com quadras de
espor te, salão de
festas, salão de jogos, salão de ginástica ao ar livre, trilha
para caminhada,
riacho e lago. Valor:
230.000,00. Telefone: (12) 98101-9001
Roseira: Vendo casa
no centro. Andar superior com 1 suíte, 2
dormitórios, banheiro, sala de tv, todos
os quartos com ar
condicionado! Térreo, cozinha, sala
de estar, escritório,
banheiro, lavanderia, toda varandada, churrasqueira,
pisc ina, garagem
para 6 carros, e independência para
empregada. Valor:
750.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Pindamonhangaba:
Casa a venda no
Loteamento Residencial Carangola!
Imóvel com 244m²
de área construída,
contendo 4 dormitórios (sendo 2 suítes,
sala de estar, sala
de TV, sala íntima,
3 banheiros, escritório, Cozinha, despensa, 2 áreas de
serviço, jardim, quintal, garagem para
6 carros. Valor: R$
400.000,00. Telefone: (12) 98258-1939
Lavrinhas: Vendo lotes à 260km de São
Paulo, à par tir de
1.200m² por apenas
R$100/m². Área de
expansão urbana,
com escritura, documentação em dia.
Telefone: (12) 992324089
Guaratinguetá: Vendo apartamento em
Guaratinguetá, com
2 dormitórios (1 com
armário planejado),
2 banheiros, sala na
medida de 4,5x7,5,
cozinha com armários, área de serviço,
1vg coberta. Valor:

R$ 255.000,00. Telefone: (12) 981482626
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,
13 0 m ², c ontendo:
sala, copa, cozinha
planejada, 3 quartos (sendo 1 suíte),
1 banheiro social,
lavanderia, área com
churrasqueira. Estacionamento para
3 veículos. Valor R$
700.000,00. Telefone: (11) 94830-7438
Pindamonhangaba:
Im óve l abai xo d o
valor de mercado,
muito bem loc ali zado. Contendo 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
área de ser viço e
garagem. Não aceita
troca. Financiamento
só com a carta de
crédito da Caixa já
aprovada. Valor: R$
195.000,00. Telefone: (12) 99106-6974
Potim: Vendo ou troco casa no bairro
cidade nova. Com 1
quarto, sala, cozinha,
banheiro. Aceito carro. Aceito proposta.
Documentado! Valor:
R$ 150.000,00. Telefone: (12) 996779611
Roseira: Vende-se
casa no Centro, com
2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e
garagem! Valor: R$
130.000,00. Telefone: (12) 3646-2288

de área construída
em rua tranquila e
segura. Casa com
piso todo frio, avarandada de todos
os lados, com vigilância 24 horas por
dia. São 3 quartos,
banheiro, sala, copa,
cozinha, área de serviço, churrasqueira
e garagem coberta
para carros. Edícula
com 1 quarto, sala,
cozinha e banheiro e
todos os ambientes
espaçosos. Valor: R$
360.000,00. Telefone: (12) 3527-4671
Roseira: Vendo casa
de 2 quartos (1 suíte), sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
garagem, piscina e
churrasqueira! Valor:
R$ 400.000,00 Telefone: (12) 3646-2288
Cruzeiro: Vendo terreno, bairro Itagaçaba. Metragem 15x22.
Contrato de compra
e venda. Aceito proposta. Aceito carro.
Valor: R$ 35mil. Telefone: (12) 996779611
Guaratinguetá: Vendo ou troco casa no
Santa Luzia! 3 quartos, 2 banheiros, 1
sala, 1 cozinha, 2
vagas para carro.
Aceito casa na praia!
Aceito casa de menor preço! Aceito carro! Aceito proposta
descente! Valor R$
295.000,00. Telefone: (12) 99677-9611
Ubatuba: Vendo ou
t r o c o c hác ar a d e
45.000m² na Serra
da Bocaina Paulista.
Lugar de rara beleza,
tranquilidade total.
A documentação é
cristalina. Aceito troca por área praiana,
nas cidade entre Paraty e Paranagua.
Aceito carro grande
de trabalho na transação. Valor: R$
300.000,00. Telefone: (21) 97450-0694

São Sebastião: Vendo terreno com área
de 250m², com água
e energia elétrica
instalada da rua, escritura definitiva que
possibilita o financiamento do imóvel
por instituições financeiras. Valor: R$
70.000,00. Telefone:
(12) 99145-3616

São Sebastião: Vendo sobrado com 2
quartos, uma suíte
grande, ampla sala,
cozinha e três banheiros. Sacada,
varanda com churrasqueira 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. Telefone: (12) 98126-4035

C r u z e i r o : Ve n d o
casa, excelente localização. 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

Roseira: Lindo Sobrado no bairro
Nossa Senhora da
Piedade, com 1 suíte, 2 dor mitór ios,
2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem para
2 carros. Valor: R$
270.000,00. Telefone: (12) 3646-2288

Silveiras: Vende-se
sítio com 30.000m²,
casa com 7 cômodos, e várias plantas
cultivadas, araucárias, horta de verdura
e legumes, represa
de peixes, entre várias outras árvores
frutíferas. Terreno
c o m nasc ente de
água, energia elétrica e documentação
em dia. Valor:

Ubatuba: Passo ponto comercial (restaurante a la carte) em
bairro de alto fluxo
de clientes. Possui
2 boas praç as de
alimentação, 2 cozinhas, 2 estoques, 2
banheiros, espaço
para lavagem dos
utensílios, 2 churrasqueiras sendo 1
na praça externa e 1
aos fundos onde se
encontra o quintal +
edícula e banheiro.
Valor: R$ 95.000,00.
Telefone: (12) 991698739

R$ 180.000,00. Telefone: (12) 991060010
Guaratinguetá: Atenção! Vendo terreno
pronto para construir,
melhor local. 250m².
Documentação Ok!
Só 125mil Telefone:
3132-3132
Pindamonhangaba:
Casa grande e espaçosa com 400m² de
térreo sendo 267m²

Pindamonhangaba:
Excelente imóvel comercial para investimento ou negócio
própr io, c ontendo
piso térreo, sobre
loja, 2 banheiros,
escritório, em uma
área total de 277m²
c onstr uídos. Para
venda ou locação.
Aceita permuta como

Imóveis para alugar
Caraguatatuba: Casas para temporada
e finais de semana,
com ótimos preços
para o pacote de ano
novo. Não fique sem
curtir a praia, ainda
dá tempo, reser ve
já a sua! Valor: R$
2.600,00. Telefone:
(12) 99763-0693
Pindamonhangaba:
Diferencial em belíssima casa! Armários
de madeira. A sala
acomoda 2 ambientes com uma deliciosa lareira, além da
graça de um jardim
de inverno. Localização 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 amplos,
com banheiro e TV,
camas box confortáveis, recepção e
sala de TV. Diárias a
partir de 80,00 individual e 160,00 casal
com direito a café da
manhã! Faça a sua
reser va! 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. Telefone: (12) 99667-0766
Guaratinguetá: Aluga-se Bela Fazenda
Histórica com Casarão do século 19
restaurado em estilo
Suíço com aqueduto e roda d'agua gigante no interior da
construção. 5 amplas
suítes com ar condicionado e ventilador
de teto, aquecedor,
grande piscina com
c ozinha c aipira e
anexo com fogão a
lenha, forno e churrasqueira, 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. Telefone: (12) 99622-3094
Piquete: Somos uma
Fazenda histórica
da época do Café,
à disposição para a
realização de eventos de médio e grande por te, ou seja,
recebemos grupos
apenas acima de 30
pessoas, tanto para
passar o dia quanto
para eventos com
hospedagem! Telefone: (12) 3156-3171
Cunha: A luga - se
c as a em c hác ar a
para temporadas,
próximo à estrada
Cunha-SP. Capacidade para 10 pessoas, em 2 quartos,
2 beliches em casa,
1 quar to com suíte. Piscina, campo,
mesa de ping-pong,
piscina natural no
rio e muita beleza
e ar puro. Valor: R$
5 0 0,0 0. Telefone:
(12) 99613-0145
Guaratinguetá: Alugo
ponto comercial, salão de 80m, 2 banheiros, cozinha de 20m;
área de luz 10m, depósito de 10m. Valor
2.500,00 Telefone:
(12) 98123-8292
Cachoeira Paulista: Pousada Canção
Nova, oferece hospedagem com conforto,
tranquilidade e qualidade. Localização
privilegiada. Telefone: (12) 2102-0704
Pindamonhangaba:
Apartamento de cober tura duplex no

centro. Além da
ótima localização,
conta com vista para
Serra da Mantiqueira. Composto por 4
quartos, com armário
embutido, sendo 3
suítes, 5 banheiros,
cozinha, ampla lavanderia, mezanino,
2 vagas na garagem,
sala para 2 ambientes. Valor: 2.800,00.
Telefone: (12) 988408172
Guaratinguetá: Alugo apartamento no
Beira Rio I, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e área de
ser viço. Garagem
para 1 carro. Telefone: 99676-2284
Cunha: Pousada Siriema. Instalações
modernas, possuindo 5 suítes equipadas com TV, frigobar
e wi-fi. Telefone: (12)
997158337
Guaratinguetá: Aluga-se apar tamento no Jardim Rony,
1.200 + Condomínio. Telefone: 997488386
Aparecida: Pousadas
perto do Santuário
Nacional. Ambiente
familiar e tranquilo
para você e sua família descansar. À
20 0m da primeira
capela da Cidade.
Telefone: (12) 997821892
Guaratinguetá: Aluga-se casa, com
um quarto, cozinha,
banheiro, área de
serviço. Próximo ao
centro, supermercado, padaria. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(11) 98321-6852
Cunha: Venha desfrutar de muita paz
e tranquilidade curtindo um friozinho.
Casa simples, tipo
rancho, com fogão
a lenha, lareira, tv,
freezer, quarto para
casal. Telefone: (12)
3111-2304
Guaratinguetá: Alugo excelente ponto
comercial no bairro
Campo do Galvão.
160m², 2 banheiros,
frente para o Shopping Buriti. Valor:
R$ 3.500,00. Telefone: (12) 99784-7766
Cruzeiro: Aluga-se
casa, com sala, quarto, cozinha, banheiro.
Caução ou fiador:
(12) 98154-5405
Guaratinguetá:
Alugo excelente
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 Mantiqueira. Disponível para
entrada no começo
de agosto. Valor: R$
700,00. Telefone: (11)
99832-0435
Caraguatatuba: Venha passar o fim de
semana, temporada
ou férias em Caraguatatuba, a 250m
da praia. Apartamentos mobiliados para
2 ou 4 pessoas, com
TV, Wi-fi e estacionamento privativo.
Diária R$ 20 0,0 0.
Telefone: (12) 39233817 ou (12) 981381456
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Lorena: Gota Dagua
Limpeza de Piscinas.
Oferecemos o que já
de melhor em qualidade nos serviços
de tratamento e manutenção. Telefone:
99253-7326

C r u z e i r o : Ve n d o
moto Twister, c or
amarela, ano 2007,
72.580km rodado.
Telefone: (24) 992366693
Caraguatatuba: Vendo Hyunday i30, 2.0,
cor preta, manual,
ano 2011/2012. Documentação ok, 4
pneus novos goo dyear, correia dentada troc ada c om
8 0.0 0 0 K m, k it de
amortecedores
dianteiros trocados
rec entemente, in clusive na garantia,
óleo de motor e filtros
do carro trocados
c o nfo r m e m anual
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 cuidado. Vendo abaixo
da tabela. Telefone:
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Vendo Focus, cor preto, ano
2005, 1.6, completo.
Valor: R$ 16.000.00.
Telefone: (12) 991084924
Pindamonhangaba:
Vendo Kombi Food
Truck, toda adaptada, em ótimo estado
de conservação, mecânica tudo ok, com
motor ap 1.8 Santana, com carpete na
cabine, vendo com
um freezer metalfrio
419 litros e um frigobar eletrolux,tudo
novinho! Com 4 meses de uso! Valor: R$
43.000,00. Telefone:
(12) 99622-2812
Guaratinguetá:
Vendo Land Rover
Discorevy II, automática, 4x4, 7 lugares, cor preta, motor
v8, 5 pneus novos,
suspensão, motor e
câmbio ok. Blindada.
Câmbio automático,
banc os de c ouro,
5 portas, ar condicionado bi-zone, Air
bag, vidro elétrico,
direção hidraulica,
som com disqueteira
original de fábrica,
trava multiloc, banco
elétrico e aquecido,
computador de bordo, comando de som
no volante, chave
reser va e manual.
Valor: R$ 35.000,00.
Telefone: (12) 991384731
I l h a b e l a: Ve n d o
Uno Mille Economy,

1.0, ano 2011, cor
vermelho, 2 portas,
flex, banco traseiro rebatível, motor
ok. Valor da tabela
FIP 15.581.00. Estou depreciando R$
2.000,00 devido à
danos estéticos a
lat ar ia. Valor : R$
13.500,00. Telefone:
(12) 99132-4430

Diversos
Guaratinguetá: Pulseira de couro tranç a d o m ult i m a r c a,
ajustável de penas
da moda moda masculina. Cor: Marrom e
preto. Valor R$ 40,00
Telefone: (12) 996642205

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

Caraguatatuba:
Trabalhamos c om
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

Cr uzeiro: Ven d o Vo y a g e , 1. 6 ,
43.000km rodado,
vidro elétrico, trava, alarme, direção
hidraulica, farol de
milha, rodas de liga
leve, som, ar condicionado, ar quente,
b e m c o n s e r va d o.
Carro de garagem.
Valor: R$ 23.000,00.
Telefone: (12) 981435314

Guaratinguetá: Vendo por ta pano de
prato, porta toalha
de rosto para banheiro ou por ta fralda
de bebe, em um só
artesanato. Feito de
Cd e lacre de latinhas
por apenas R$ 15.00.
Telefone: (12) 31252992

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,
16v, direção hidraulica, trava, alarme,
r o d a d e l i g a 15 ",
dcd retrátil, abaixo
d a t a b e l a . Va l o r :
13.500,00. Telefone:
(12) 988086877
Roseira: Vendo Fiat
Argo Precision, 1.8
E.TORQ, cor preta,
com direção elétrica.
Tenho urgência na
venda do veículo.
Valor: R$ 47.500,00.
Telefone: (12) 996197311
Ilhabela: Vendo Jeep
Cherokke Sport, ano
1998, 4.0L 4x4, gasolina/GNV, cambio
automático, motor
na garantia, bateria
nova (na garantia),
banc os de c ouro,
multimidia com tela
para banco traseiro e câmera de ré,
faróis auxiliares, parachoque reforçado,
guincho 120 0 0 lbs
(5 toneladas), suspensão alta, estribo,
pneus excelentes,
documentação em
o r dem. Val o r : R $
30.000,00. Telefone:
(11) 99687-0046

Cunha: Doces Orgânicos. Fazemos
doces orgânicos de
leite, etc. Todos com
a ç ú c a r m a s c av o.
Produtos de excelente qualidade! Telefone: (11) 97106-6499
Caraguatatuba:
Lindíssimo f ilhote
mac hinh o, c o m 2
meses, de Apitz Alemão. Com pedigree,
vacina impor tada,
vermifugado, adestrado no tapetinho
higiênico. Procurando um lar. Valor: R$
2.500,00. Telefone:
(12) 98126-4460
Guaratinguetá: Serralher ia Metalser.
Portões basculantes,
portões deslizantes,
por tões pivotante,
estruturas metálicas,
soldas em geral, manutenções, automatização de portões,
toldos e luminosos.
Telefone: (12) 992274964
Caraguatatuba: Taças de vidro para
casamentos ou eventos. Noivos, padrinhos, convidados.
Para brindes ou lembranças. Valor: R$
25.00. Telefone: (12)
99647-1854
Cruzeiro: Arrendamos florestas de
euc alipto no Vale
do Paraíba, a par-

tir de 30 Hectares
para implantação de
apiár ios /c olméias
(6 meses de carência: Telefone: (12)
99640-4179
Guaratinguetá: Revistas em quadri nhos. Superman Lendas do Homem
de aço - Curt Swan e
outras. Estou fazendo todas por 110,00.
Somente para colecionares. Telefone:
(12) (12) 98312-1728
Aparecida: Vendo bicicleta aro 24, usada,
em bom estado, com
marcha. Revisão feita recentemente R$
20 0,0 0. Telefone:
(12) 99624-5618
Cruzeiro: Vende-se
Barbie cantora. Duas
lindas bonecas,
sem qualquer tipo
de defeito, rabisco,
furos. Funcionando
perfeitamente. Com
todos os itens. Entrada para MP4. Sem
caixa. Preço negociável. R$ 40,00. Telefone: (12) 3144-4623
Cachoeira Paulista:
Vendo lindo Sony
Shake, 1.500 wats
de potenciais RMS,
preço de hoje, somente hoje R$
1.300,00. Telefone:
(12) 98200-8144
Guaratinguetá: Vendo título do Itaguara
por R$ 3.000m imperdível. Falar com
Mateus ou Cris. Telefone: 98222-1936
Pindamonhangaba:
Bose Soundlink!
Conexão Bluetooth.
Produtos da Bose
estão no topo em
qualidade de som.
Único dono. Valor:
R$ 980.00 Telefone:
(12) 98878-1970
Cruzeiro: Vendo balança digital de cozinha, só 35.00! Sua
dieta e suas receitas
na medida certa. Falar com Kelly. Telefone: (61) 98572-9630
Guaratinguetá: Passo título do Itaguará,
abaixo do valor de
mercado por motivo de mudança de
cidade. É possível
parcelar no cartão.
Valor: R$ 4.200,00.
Telefone: (12) 991180142

Cachoeira Paulista:
Vendo filhotes de boxer. Filhotes vacinados e vermifugados.
Valor à combinar.
Telefone: (12) 996001043 ou (12) 997687680
Guaratinguetá:
Vendo Piano Fritz
Dobbert. Única foca.
Super conservado,
apenas com uma lasca na frente, sob a
chave. Precisa afinar.
Valor: R$ 3.000,00.
Telefone: (11) 941602395
Pindamonhangaba:
Balde para guincho! Acessórios p
icamento. Completa
linha de guinchos
e mini gruas. Valor:
R$ 250,00. Telefone:
(47) 98812-1181
Guaratinguetá e
Região: Procuro um
sócio para vender
frango assado, tenho
máquina de assar. A
pessoa entra com
o ponto. Telefone:
98141-5308
Cruzeiro: Vendo Torete região Pinda/
Queluz. Especificações 12 a 20cm diâmetro e 2.40 comprimento. Locais de fácil
acesso para retirada.
Consulte frete! Valor:
R$ 45.00. Telefone:
(12) 99732-5056
Pindamonhangaba:
L avado ra de A lt a
Stanley SW22, nova
e c o m N F, ú n i c a
dona. Adquirido na
loja Demil de Pindamonhangaba. Valor:
R$ 990,00 Telefone:
(12) 98878-1970
Guaratinguetá: Vendo peças de cozinha,
panelas, travessas,
j a r r o s . Te l e f o n e :
3125-1136
Cachoeira Paulista:
Vendo super nintendo portátil. Conectou, jogou! Reviva as
emoções: Telefone:
(11) 99688-2064
Cruzeiro: Vendo bateria basix, com bags
+ kit pratos Sabian +
carrilhão. Em ótimo
estado. É um excelente instr umento
para quem procura
uma bateria acustica.
Valor R$ 2.300,00.
Telefone: (12) 991521254

6

18 DE JUNHO DE 2021

Após roubo de cabos, Pinda e EFCJ
disponibilizam van para zona rural
Serviço emergencial deve atender demanda de passageiros do Cerâmica e Bonsucesso
até o restabelecimento do atendimento no transporte público; processo gerou reclamações

A Estação Central de Pindamonhangaba, localizada no trajeto retomado por van que atende bairros Cerâmica e Bonsucesso, na região central; Município e empresa juntaram esforços
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após o roubo dos cabos
da estrada de ferro que liga
a região rural ao Centro,
a Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com
a EFCJ (Estrada de Ferro
Campos do Jordão), retomou, nesta quarta-feira (19)
o transporte de passageiros,
como serviço emergencial.
O custo do serviço, realizado

por uma van, será semelhante ao do “bondinho”.
A ação visa normalizar o
atendimento aos moradores dos bairros Cerâmica e
Bonsucesso, que utilizam o
Trem de Subúrbio da EFCJ.
A van fará o trajeto entre
a Estação Pindamonhangaba, no Centro, e os bairros
com paradas próximas aos
locais onde serviço ferroviário passa. Os horários seguem mantidos, conforme
o ofertado pela Estrada de

Ferro; assim como a tarifa,
que segue em R$ 3,50.
Município e empresa
juntaram esforços para
dar andamento à esquematização do transporte,
enquanto as equipes trabalham nos reparos da
linha férrea. A previsão
é que as atividades sejam
concluídas em vinte dias.
Recentemente, a estrada
de ferro teve aproximadamente seiscentos metros
dos cabos, postes e partes

Guará destaca investimentos
de Saúde durante a pandemia
Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A secretaria de Saúde de
Guaratinguetá voltou à Câmara para prestar contas
sobre as ações e números do
setor no primeiro quadrimestre de 2021. A apresentação,
realizada pela secretária
Maristela Macedo, antes do
início das sessões da última
terça-feira (1), destacou o
atendimento durante a crise
causada pela pandemia de
novo coronavírus.
Durante a explicação, foram mostrados valores como
recursos recebidos, verbas
para tratamento e prevenção de doenças, combate à
Covid-19, e despesas, que
vão de gastos diversos (combustível e salários) a gastos
específicos com materiais de
enfermagem, odontologia e
medicamentos. Quantias de
repasses aos hospitais Frei
Galvão e Santa Casa também
foram divulgadas.

De acordo com a equipe de Saúde, o saldo anterior ao período era de
R$23.288.047,92. Entre
janeiro e abril deste ano, a
Saúde recebeu um total de
R$ 33.642.662,23, provenientes de tesouro municipal,
Ministério da Saúde, Governo do Estado, devoluções e
rendimentos bancários. As
despesas giram em torno de
R$ 34 milhões.
Após a exibição das planilhas, os vereadores tiraram
dúvidas sobre os números
apresentados. Além dos questionamentos, outros temas
da pasta foram abordados.
Os vereadores Fabrício da
Aeronáutica (MDB), Nei Carteiro (MDB), Marcelo da
Santa Casa (PSD) e Rosa
Filippo (PSD) perguntaram
sobre valores de devolução,
medicamentos, Samu (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e tratamentos
transtornos mentais e comportamentais.
Em relação a estrutura

no combate à Covid-19, a
secretaria de Saúde destacou
que, além do suporte atual, a
cidade prepara reforço. “Nós
temos para stand-by leitos
com suporte respiratório,
que vocês conhecem como
os leitos de UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo). Esperamos não precisar deles,
mas estamos terminando
essa estrutura na UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
para poder abri-los em caso
de necessidade”, contou Maristela.
De acordo com o último boletim da Covid-19, publicado
pela Prefeitura de Guaratinguetá na quinta-feira (3), os
números das internações,
incluindo SUS (Sistema Único de Saúde), particulares
e convênios são 39% (dez
internados) em enfermaria
e 79% (25) em UTI. Somente
SUS são 52% na enfermaria
e 89% em UTI. Desde o início
da pandemia, foram registradas 11.608 contaminações
confirmadas e 253 óbitos.

de trilhos levados pelos criminosos, o que impossibilita a passagem dos trens.
Uma parte dos moradores
locais fazem uso dos ônibus, porém os moradores
de áreas mais afastadas
da rodovia ficaram sem
acesso ao transporte.
A EFCJ enfat izou que
lamenta a ação criminosa afete a locomoção da
população que necessita
do transporte público. O
caso segue em investigação

pelas autoridades policiais.
Obras rurais – Nesta
semana a Gestão Municipal anunciou uma série
de obras de conservação
e melhorias em estradas
rurais. Vias das regiões do
Ribeirão Grande, Buraqueira, Oliveiras, Pinga, Rola,
e Pouso Frio receberam
ações de limpeza, roçada,
remoção e desobstrução
das tubulações p ela equipe
da secretaria de Governo e
Serviços Públicos.

São Sebastião
renova com
ter Atividade
Delegada
Da Redação
São Sebastião

A Prefeitura de São
Sebastião anunciou na
quarta-feira, dia 26, a
renovação, por cinco
anos, do convênio com
a Polícia Militar para a
manutenção da Atividade Delegada. Orçado em
R$ 4,5 milhões, o novo
contrato busca garantir
segurança aos moradores
e visitantes.
Popularmente conhecida como “bico oficial”, a
Atividade Delegada possibilita que policiais, de
folga, sejam contratados
pelas prefeituras para
atuarem no combate à
criminalidade e na fiscalização ao cumprimento
de leis municipais.
De acordo com o Executivo, a cerimônia de
celebração do convênio
contou com as presenças
do prefeito Felipe 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 Delegada é
uma ação importante para
dar ainda mais segurança
aos nossos cidadãos. Esse
é mais um investimento
importante para continuarmos reduzindo nossos
índices de criminalidade”,
ressaltou o prefeito.

