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Cidades com planejamentos ligados ao cenário turístico religioso focam ações no pós-pandemia

Longuinho projeta ações para estruturar 
Câmara após reeleição da mesa diretora 
Vereadores seguem com os trabalhos nos respectivos cargos até a conclusão desta legislatura, em 2024

Depois de um período de 
conversas de bastidores, a Câ-
mara reelegeu a atual mesa 
administrativa para o biênio 
2023/2024. Com as mudan-
ças no regimento interno e 
na Lei Orgânica, a reeleição 
foi autorizada na cidade, que 
teve chapa única na disputa 
pela condução dos trabalhos 
no Legislativo.

Realizada na última segun-
da-feira (5), a eleição contou 
com duas ausências: dos ve-
readores Elcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PSB) e Wander da 
Silva, o Wandinho (PSDB). Já 
os 15 presentes aprovaram 
por unanimidade a reeleição 

Rafaela Lourenço
Lorena

do presidente Fábio Longui-
nho (PSD), vice-presidente 
Beto Pereira (DEM), primeira 
secretária Wanessa Andrea 
(Cidadania) e segundo se-
cretário Adilson Sampaio 
(Podemos) até o término 
desta legislatura.

Após a aprovação unâni-
me em primeira e segunda 
discussão, a Lei Orgânica do 
Município foi alterada no 
último dia 25. Como novo 
regimento também havia 
passado pelos vereadores, a 
mesa convocou esta eleição 
de imediato.

Segundo Longuinho, que 
seguia confiante com o pleito, 
todo o procedimento foi mais 
uma vez democrático, plural 
pela representatividade de 
diferentes partidos e uma 

forma de atender o pedido 
dos próprios vereadores. 
“Acredito que foi coroação 
de um trabalho desta mesa 
administrativa, que consegue 
hoje, dentro do parlamento 
municipal, dar condições de 
trabalho, não só para os pró-
prios vereadores, mas a todos 
os servidores influenciando 
diretamente na harmonia 
hoje vivida e experimentada 
entre os poderes Legislativo 
e Executivo”, destacou.

Durante a participação 
no Atos no Rádio da última 
terça-feira (6), o parlamentar 
frisou a necessidade de se 
priorizar a saúde pública 
neste momento pandêmico e 
de que os vereadores podem 
auxiliar os trabalhos da Pre-
feitura, inclusive no social. 
“O Poder Legislativo precisa 
dar equilíbrio na política mu-
nicipal para que aquele que 
tem o poder de executar, que 
no caso é o prefeito, possa 
executar políticas que vão de 
encontro a essa população”.

Outro destaque dos planos 
de Longuinho é a viabilização 
do espaço para a criação de 
uma “praça dos três poderes, 
com a implantação de novas 
sedes da Câmara, Prefeitura 
e Justiça do Trabalho, próxi-
mas ao prédio do Forum.O presidente da Câmara, Fábio Longuinho, durante participação no Atos no Rádio; planejamento para Câmara
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As prefeituras de Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá estão 
com inscrições abertas para 
workshops gratuitos de ações 
de desenvolvimento do turis-
mo. O evento faz parte de uma 
parceria com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), que abor-
da necessidades, planejamento 
e diretrizes do setor.

De acordo com a administra-
ção municipal de Cachoeira, o 
encontro na cidade será dire-
cionado para pessoas físicas, 
associação do trade (negócio), 
agentes do setor, MEI, ME e 
EPP (Empresa de Pequeno 
Porte) do setor de turismo. Com 
uma carga de 16 horas, o cur-
so vai abordar problemas do 
setor, construção de cenários, 
definição de plano de ação e 
matriz de responsabilidade, 
visando o desenvolvimento 
do destino, além da promoção 
do turismo.

Os interessados em parti-
cipar devem encaminhar um 
e-mail para turismo@cachoei-
rapaulista.sp.gov.br ou ligar no 
(12) 3101-3358 para realizar 
a inscrição.

As aulas serão presenciais, na 
escola municipal do trabalho 
Eduardo José de Almeida (Gru-
pão), localizada na rua Doutor 

Bernardino de Campos, nº103.
Guará – Além de Sebrae e 

Prefeitura, a ação, em Guara-
tinguetá, conta com a parti-
cipação da Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) e Comtur (Con-
selho Municipal de Turismo). 
O curso ‘Rota de Frei Galvão’ 
será online, com aulas ao 
vivo, e gratuito, o projeto tem 
como temas de aprendizagem: 
desafios do turismo, finanças 
aplicadas ao turismo, marke-
ting aplicado ao turismo, e 
legislação trabalhista.

O público-alvo são empre-
sários do setor com CNPJ nas 
modalidades MEI (Microem-
preendedor Individual), ME 
(Microempresa) e EPP (Empre-
sa de Pequeno Porte). As inscri-
ções podem ser feitas por meio 
deste link: forms.office.com/r/
SHdcT28E4N. As vagas são 
limitadas a apenas uma turma. 
A primeira aula será realizada 
na próxima quarta-feira (14) 
e o curso se encerra no dia 3 
de agosto.

Programação completa 
– Quarta-feira (14), das 18h 
às 20h, Painel de abertura: 
desafios do turismo; terça e 
quarta-feira, das 18h às 20h - 
Finanças aplicado ao turismo; 
terça e quarta-feira, das 18h às 
20h - Marketing aplicado ao 
turismo; terça-feira, das 18h 
às 20h - Legislação trabalhista 
e encerramento do programa.

Cachoeira Paulista e Guaratinguetá 
abrem novos workshops de turismo

Apresentação de evento do Sebrae, que foca negócios do turismo; ação em Guaratinguetá e Cachoeira projeta maior participação de MEIs e MEs

Fotos: Fabiana Cugolo
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Ricardo Piorino

Fabrício Dias

Thales Gabriel

Política a conta-gotas...

Bruno Ribeiro

Cólica intestinal
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Lorena, esta semana, 
teve a impressão que de fato o man-
dato do vereador Bruninho Ribeiro 

é novo, mas a 
disenteria que 
aparentemente 
sofre sempre na 
hora das vota-
ções é antiga, 
ou melhor, des-
de a legislatura 
passada. Nesta 
segunda-feira, 

por exemplo, seus sumiços no mo-
mento dos votos foram constantes. 
Disseram quem nem o presidente 
chamando e convocando nominal-
mente ele saía do banheiro. Bah 
tchê! Haja papel higiênico...

Grampo
Parece que pelo menos dois ve-

readores de Cachoeira Paulista vão 
ter dificuldades em explicar à Justi-
ça e aos eleitores a suposta venda de 
influência a ‘empresas ávidas’ por 
negociarem na cidade. Pior é vender 
o que não tem e nem pode entregar. 
Disseram que a ‘bomba-relógio’ já 
foi acionada...

Não sabe nada...
A Câmara de Cachoeira por pou-

co não foi confundida com a ‘esco-
linha do professor Raimundo’ essa 
semana. Começou na sessão extra-
ordinária da última segunda-feira, 
quando o vereador Maximiando 
Barros – o Max, não sabia nem o 
percentual de gastos obrigatórios 
com a Saúde, muito menos com a 
Educação pela administração. Ah! 
Além de criticar sem conhecimento 
de causa, o homem se revelou como 
o ‘profeta’ da Casa, prevendo contra 
Antonio Mineiro. Já na ordinária 
de terça-feira, a ‘Bruxa do 71’ por 
pouco não deu aula sobre como, em 
quem e quando se deve vacinar, e 
trouxe para responsabilidade do mu-
nicípio o problema que é nacional.

À prova das urnas
A disputa pela preferência dos 

eleitores de Pinda pode levar o 
maior número de vereadores da 
história da Câmara a concorrer às 
eleições do ano que vem, para fa-

zer ‘graça’ em 
2024. Unidos 
agora na opo-
sição, porém, 
separados no 
período eleito-
ral, Herivelton 
Vela, Norber-
tinho Moraes, 
Julinho Car e 

Magrão estarão correndo atrás dos 
votos em raias separadas. Segundo 
os cientistas do mercado eleitoral, 
a realidade destes vereadores em 
se tornarem de fato candidatos, está 
resumida a um detalhe: “arrumar 

quem coloque grana na campanha” 
para não fazer feio na abertura das 
urnas, porque apenas a pseuda po-
pularidade do Legislativo não paga 
placê...

Base de lançamento
O visível projeto político de 

Marcus Soliva para 'Guaratinguetá 
2020-2024' está ganhando forças 
na cidade e principalmente na pe-
riferia. Pelo que se ouviu, enquanto 
a administração operaciona obras 
simultaneamente em vários bairros, 
Regis Yasumura segue na vistoria 
com a programação 'vice-prefeito 
nas ruas'. Como a quantidade de tra-
balhos que vem sendo realizado pela 
Prefeitura é grande e incontestável, 
disseram que as críticas da oposição 
e de uma eventual concorrência 
não está passando das 'rodinhas 
das viúvas' na Praça. Perguntem ao 
Martins...

Balão de ensaio
Corre na boca pequena de Guará 

que agora que o vereador Fabrício 
da Aeronáutica teve uma ‘mãozinha’ 
do destino em se tornar a ‘bola da 

vez’ no MDB 
para as próxi-
mas e le ições 
– 2022 e 2024. 
Pelos cálculos 
da patuleia, sua 
meta agora é eli-
minar mais um 
dos principais 
concorrentes, 

‘homem forte’ do Tamandaré. Tal-
vez isto explique a procrastinação da 
tal Comissão de Ética na Câmara, os 
‘paladinos da seriedade’ atuam com 
aquela conversa mole, numa tenta-
tiva de desidratar o Celão perante o 
eleitorado.

Jogando para o futuro
É voz corrente pelos balcões de 

Potim que o ex-vereador e propenso 
candidato a prefeito Emerson Ta-
naka está com estratégia nova para 
disputar a Prefeitura em 2024. Deve 
apoiar bons nomes para deputados e 
aproveitando o diálogo aberto com 
os eleitores – nesta temporada de 
caça aos votos – mostrando o quanto 
pode ser feito na cidade em termos 
de social, infraestrutura, educação, 
economia e assuntos que massa-
geiam os ouvidos de quem decide 
ou decidirá o próximo prefeito. No 
caso, ele, é claro...

Três perguntas que...
...não querem calar: O quinteto 

da Câmara de Guará que levou o 
empresário das emissoras de rádio 
ao constrangimento vai aguentar 
o tranco dos microfones até as 
eleições futuras? O Fabrício da 
Aeronáutica vai conseguir manter 
a hegemonia do MDB e o apoio 

dos partidos que estiveram com o 
sempre saudoso Argus Ranieri? O 
suplente Orville Teixeira sobrevive 
no cargo de vereador até o final do 
segundo semestre?

Mensagem cifrada
Político que oferece benefícios 

futuros para se beneficiar no presen-
te e não cumpre, fica negativado no 
mercado político. A prova disso é 
‘persona’ que perdeu espaço, apoio 
e credibilidade no cenário de hoje 
em Lorena...

Quanto mais, melhor
Ventos dos corredores da Prefei-

tura de Pindamonhangaba dão conta 
que o vice-prefeito Ricardo Piorino 
anda animado com a possibilidade 
de disputar a sucessão de Isael 
Domingues, a 
exatamente 41 
meses. Disse-
ram também 
que a quanti-
dade crescente 
de pré-candi-
datos interes-
sados na 'ca-
deira' que ele 
pretende ocu-
par não lhe assusta por um simples, 
porém, importante fato: "todos vão 
ter que chegar aos eleitores falando 
o que pretendem fazer pela cidade 
– verbo futuro – falar, todos falam; 
ele, portanto, vai mostrar o que fez 
e o que vem fazendo com o prefeito 
pelo município – verbo passado e 
presente. Aí, bingo... quem compa-
ra, vota...

É mistério...
Como diz o profeta: "é misté-

rio!!!" Os eleitores de Cruzeiro estão 
indo até a videntes para prever o 
que deverá acontecer nas eleições 
de 2024 com relação à sucessão de 
Thales Gabriel. Com o Scamilla 
fora da jogada, 
a especulação 
política acha 
que vai faltar 
oratória ao di-
retor do SAAE, 
José Kleber, 
no palanque 
da campanha; 
Diego Miran-
da, que acumula certa experiência, 
– e também um percentual de rejei-
ção – não joga com a possibilidade 
de compor como vice numa eventual 
indicação de Thales. Por outro lado, 
quer dizer, da oposição, ouvem-se 
que Juarez Juvêncio poderá errar 
novamente na formação do grupo 
e na escolha do vice. Comenta-se 
pelos cafezinhos da cidade que a 
falta de opções está tão evidente que 
até o ex-vereador Paulo Vieira está 
pensando em concorrer à Prefeitura. 
Façam suas apostas...

Força conjunta
Reeleito presidente da Câmara 

de Lorena até dezembro de 2024, 
Fábio Longuinho declarou que 
pretende continuar a manutenção 
e investimento na estrutura para 
que todos os vereadores tenham 
condições de trabalho. Como meta 
interna no Legislativo, o presi-
dente deixou claro seu empenho 
da elaboração de uma reforma 
administrativa para melhorar a 
realidade dos servidores concur-
sados da Casa de Leis. Longuinho 
adiantou que com seu período 
ampliado, deverá apoiar mais de 
perto o prefeito Sylvio Ballerini 
nas questões importantes da cida-
de, como também focar no projeto 
e construção da Praça dos Três 
Poderes, ou seja, a construção das 
novas sedes da Câmara, Prefeitura 
e Vara do Trabalho.

Missão possível
Com aprovação absoluta de 

seu trabalho no primeiro semestre 
frente à presidência da Câmara 
de Lorena, nenhum político da 
atualidade duvida que se Fábio 
Longuinho falou, ou se comprome-
teu que vai fazer, com certeza vai 
acontecer. E vale também o con-
trário: “se ele – Longuinho – está 

falando que jamais vai trabalhar 
uma eventual desestabilização do 
governo municipal, é porque se 
depender dele, Sylvio Ballerini 
continuará prefeito até o final de 
seu mandato”, declarou. Isso põe 
fim numa repente especulação 
que o presidente do Legislativo 
usurparia de seu cargo para virar 
prefeito sem passar pelas urnas.

Prefeito Sylvio Ballerini e presidente do Legislativo Fábio Longuinho durante 
participação no Atos no Rádio, onde falaram sobre governabilidade e ações conjuntas

Norberto Moraes

Verba de R$ 350 mil 
garante Centro de 
Esterilização Animal 
para Guaratinguetá
Meio Ambiente projeta estruturação 
de atendimento e criação de espaço

O vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL) anunciou, por meio das redes 
sociais, que a cidade de Guaratin-
guetá receberá uma emenda de R$ 
350 mil do deputado federal Márcio 
Alvino (PL). O valor será destinado 
à construção do Centro de Esterili-
zação Animal.

Além de Yasumura, o vídeo contou 
com a participação da secretária do 
Meio Ambiente, Giani Bresolin, o 
secretário de Esportes, Joel Pinho, e 
a vereadora Alexandra Andrade (PL), 
que tem como principal bandeira a 
causa animal.

Atualmente, o serviço de castração 
de cães e gatos é realizado no Centro 
de Controle de Zoonoses, que fica 
na zona rural da cidade. Apesar de 
contar com o serviço de Castramó-
vel, que leva e busca pets de quem 
não têm condições de ir até o local, 
o novo Centro tem como objetivo 
facilitar o acesso para todos os mo-
radores. O Centro de Esterilização 
ficará ao lado do Ginásio de Esportes, 
no bairro do Pedregulho.

Para ser atendido pelo serviço de 
castração no futuro local, Giani Bre-
solin destacou que possivelmente o 
padrão seguirá como o atual. “Para 
castrar o animal hoje é necessário 
realizar o cadastro na secretaria do 
Meio Ambiente. Para as famílias de 
Cadastro Único a castração é gra-
tuita, e para os demais moradores 
uma taxa de Ufesp (Unidade Fiscal 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

do Estado de São Paulo) para animal 
macho de R$ 29, e duas Ufesp, no 
valor de R$ 58 para animal fêmea”, 
explicou.

A secretária contou que ao lado 
do novo Centro será construído um 
parque destinado aos animais de 
estimação, obra que será financiada 
pelo tesouro do Município e utilizará 
equipamentos de outras secretarias. 
“Ao lado do Centro de Esterilização 
Animal vamos construir o ParCão. 
Será um local para toda família se 
divertir, além de já ter campo de 
futebol, quadra de esportes, parque 
infantil e academia ao ar livre, tam-
bém será possível o lazer com os 
pets naquela região. O parque terá 
vários brinquedos para animais de 
estimação. Esse será o primeiro do 
município”, comemorou Giani.

Segundo a secretária do Meio Am-
biente, a verba para o Centro de Es-
terilização ainda não está disponível 
para a cidade, mas a pasta segue com 
o andamento do projeto em parceria 
com a secretaria de Planejamento. 
O processo de licitação aguarda a 
liberação da emenda para que seja 
concretizado e a obra iniciada.

Mutirão de Castração – Guaratin-
guetá realiza nos próximos dias 16,17 
e 18 um mutirão para a castração 
de cães e gatos. A ação é realizada 
no Ginásio de Esportes do Pedregu-
lho. De acordo com a pasta do Meio 
Ambiente, o objetivo da iniciativa é 
atender uma demanda reprimida. A 
expectativa é de que cerca de seiscen-
tos animais sejam atendidos durante 
os três dias de mutirão.

Gatos e cães de rua são foco de Centro de Esterilização Animal de Guaratinguetá

Fotos: Fabiana Cugolo
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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, 

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 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, 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 
apiários/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 
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 ink ! 
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 
D o b b e r t .  Ú n i c a 
foca. Super conser-
vado, apenas com 
uma lasca na frente, 
sob a chave. Preci-
sa afinar. Valor: R$ 
3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

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

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e regu-
larizações. Projetos 
elaborados com a 
intenção de unir esté-
tica e funcionalidade 
de acordo com os re-

quisitos necessários 
para cada ambiente. 
Telefone: (12) 98202-
9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-

mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 PROC. Nº 175/2021.
O Município de Lorena-SP torna público o aviso referente ao Pregão Eletrônico 
08/2021, do tipo menor preço por item, cujo o objeto é Aquisicao de veiculos novos 
(zero km), em remessa unica, para atender as necessidades da APAE e Vila 
Vicentina da Sagrada Familia, ambas do municipio de Lorena, no qual a sessão 
está marcada para o dia 15 de julho de 2021.
Comunicamos que no edital no Termo de Referência e Proposta de Preço saiu:
- Item 01: Carro Hatch 1.0 Flex, cujo a prefeitura irá adquirir 2 unidades no valor 
estimado unitário de R$ 65.240,67.
- Item 02: Veículo (zero quilômetro), cujo a prefeitura irá adquirir 5 unidades no 
valor estimado unitário de R$ 62.511,33.
Porém na Plataforma BBMNET onde foi cadastrado o edital, foi invertido os itens, 
ou seja, o item 01 do edital está como item 02 na plataforma BBMNET e o item 
02 do edital está como item 01 na plataforma BBMNET, então informamos que 
o cadastro das propostas das licitantes na BBMNET e o seguimento de todo o 
processo licitatório será de maneiro inverso, conforme registrado acima.
Vale ressaltar que isso não acarretará nenhum ônus para as licitantes e a prefeitura 
de Lorena.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 173/2021 - PP Nº 17/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão Presencial 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 o registro de preços para contratação de 
serviços de hidrojato, autovacuo e vac-all com motorista e de microfilmagem e 
televisionamento de tubulação com operador, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão 
da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme abaixo :
EMPRESA: IVAH-TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 28.273.248/0001-45
VENCEDORA DOS ITENS: 02
Valor Total: R$ 67.600,00 (sessenta e sete mil e seiscentos reais)
EMPRESA: TNP SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 04.745.888/0001-42
VENCEDORA DOS ITENS: 01
Valor Total: R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2021

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 198/2021-SUP; 
3774/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição de Código de Transito Brasileiro, versão de bolso, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito.
CONTRATADA: L. ZAPPA-REVISTARIA
CNPJ: 96.394.945/0001-04
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021

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 
203/2021-SUP; 4679/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de certificado digital tipo 
e-CNPJ A1, para atender as necessidades da 
Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: ASSOCIAÇAO COMERCIAL 
INDUSTRIAL AUTÔNOMOS E LIBERAIS DE 
LORENA
CNPJ: 45.218.757/0001-94
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021

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 
204/2021-SUP; 4538/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de bomba d água, para atender 
as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer.
CONTRATADA: ELISIO J. DOS SANTOS SILVA EPP
CNPJ: 05.776.592/0001-51
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021

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 
205/2021-SUP; 5048/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de placas de inauguração, 
para atender as necessidades da Secretaria de 
Comunicação Social.
CONTRATADA: J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE 
ME CNPJ: 05.314.600/0001-48
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021 PROC. Nº 216/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para obra de infraestrutura - pavimentação 
em vias públicas urbanas da Vila Santa Maria, pavimentação em trecho da Rua 
Olavo Bilac – Vila Zélia e recapeamento asfáltico da Avenida São Tomaz, para 
melhoria da mobilização urbana no Município de Lorena, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e demais anexos, a realizar-se 
às 09h30min do dia 28 de julho 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0003220-42.2021.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado 
de São Paulo, Dr(a).
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, CNPJ
13.412.875/0001-42, com endereço à Rua Quinze de Novembro, 763, 
Ap 24, Centro, CEP 12020-000, Taubaté - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BRUNO 
SABATINO MONTEIRO FERNANDES DE CASTRO E POLIANA LANA 
DE SOUZA Monteiro. ENCONTRANDO-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
de R$ 185.724,27, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 11 de junho de 2021
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Avante, o partido que mais cresce em São Paulo

Enquanto o Brasil vive uma 
polarização política, entre 
direita e esquerda, com em-
bates e manifestações, em um 
clima de guerra permanente, o 
estado de São Paulo tem vivido 
um momento especial, com 
o expressivo crescimento de 
uma via alternativa e segura. 

O Avante, partido presidido 
no estado pelo deputado Cam-
pos Machado, entrou em 2021 
em um dos melhores momen-
tos de sua história. A marca 
da lealdade, conquistada em 
30 anos de vida pública de 
Campos Machado, se transfor-
mou em uma espécie de motor 
propulsor para o crescimento 
expressivo do partido em todo 
o Estado.

Em um ritmo acelerado, 
Campos Machado imprimiu 
uma campanha de filiações 
e consolidação do partido 
em quase 300 cidades pelo 
interior paulista, além de um 
trabalho intenso na capital. 
Prefeitos, vice-prefeitos e 
lideranças dos mais diversos 
setores, empresariais, sindicais 
e até religiosos, ingressaram 
nas fileiras do Avante, cons-
truindo uma verdadeira onda 
do bem e uma via alternativa 
para a nova política pela qual 
os brasileiros tanto ansiavam.

Assim, o Avante segue rumo 
a 2022 com uma participação 
popular muito representativa. 
Através de departamentos 
temáticos, o partido criou 
espaços de vez, voto e voz 
em dezesseis importantes 
segmentos sociais, desde o 
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Avante Afro, Avante Mulher 
e Dignidade Social, Avante 
Jovem e Avante Diversidade, 
até o Avante Esporte e Avante 
Sindical. 

São departamentos que 
contemplam segmentos que 
necessitam de espaço político 
para expressar suas necessida-
des e lutas, bem como estabe-
lecer a amplificação partidária 
para a maior participação pos-
sível da sociedade civil e até 
de segmentos marginalizados.

Empenhado nessa luta, Cam-
pos Machado declara que "o 
Avante é uma família com 
todas as suas qualidades e 
busca dar espaço para os mais 
diversos segmentos, razão pela 
qual, em tão pouco tempo, 
criamos uma força política 
que vai impactar as eleições 
de 2022 e, por que não?, as 
eleições de 2024, quando 
teremos as acirradas disputas 
municipais". 

Para o líder do Avante pau-
lista, o partido está estrutura-
do de tal forma que vai, até o 
início do ano que vem, estar 
presente em todos os 645 
municípios do Estado de São 
Paulo. Isso significa que estará 
com mais estrutura partidária 
do que todos os partidos tra-
dicionais. E conclui:

"Somos Avante, porque so-
mos abertos ao futuro e temos 
a convicção de que, sim, é 
possível fazer política com 
amor, seriedade e competên-
cia, respeitando as diferenças 
e valorizando o que precisa 
ser valorizado. 2022 está logo 
ali, e o Avante vai ser prota-
gonista de uma nova história 
para São Paulo", disse Campos 
Machado.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco na melhoria do 
atendimento à população, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou, no dia 30, um 
pregão para determinar a 
empresa responsável pelo 
transporte da saúde. 

Segundo o Município, o 
fretamento contínuo garan-
tirá expansão na oferta de 
vagas e no oferecimento de 
serviço em vans com acessó-
rio de dispositivo de poltrona 
móvel, com o mínimo de três 
acomodações para pacientes 
com necessidades especiais. A 
expectativa é que a demanda 
seja suprida com 250 vagas 
diárias com o atendimento 
da nova empresa. O serviço é 
indicado para pacientes que 
precisam se locomover para 
consultas, exames e proce-
dimentos médicos fora de 
Pindamonhangaba.

“Teremos dez vans com 15 
lugares e outros 15 veículos 
com porta-malas amplos para 
acomodação de cadeiras de 

rodas, todos com ar condicio-
nado e veículos novos com no 
máximo dois anos de uso. São 
veículos com a mais alta tecno-
logia do mercado para atender 
com humanização e segurança 
os nossos pacientes”, destacou 
o gerente, Efraim Domingos.

A medida deve extinguir as 
queixas dos moradores que 
encontram dificuldades de 
mobilidade no embarque e 
desembarque dos veículos. 
O gestor do atendimento, 
Lucas Ouverney, ressaltou 
que o acesso do paciente com 
deficiência é mais trabalhoso, 
o que requer apoio do acom-
panhante. “Temos pacientes 
que não conseguem dobrar 
o joelho, e agora com o novo 
dispositivo tudo ficará melhor 
e mais fácil”, finalizou.

A expectativa é de que o 
transporte da saúde, com 
novos veículos, possa garan-
tir que os 15 lugares sejam 
ocupados integralmente por 
pacientes e acompanhantes. 
Atualmente, os veículos adap-
tados levam três pacientes 
com cadeiras de rodas e cinco 
acompanhantes.

Com pregão, Pinda 
pretende intensificar 
atendimento para o 
transporte da saúde
Processo deve determinar empresa 
especializada para realizar o serviço, 
com promessa de 250 vagas diárias


