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À espera da vacinação completa, Prefeitura de Canas 
inicia semestre com aulas seguem em modelo remoto
Presencial deve ser retomado somente com esquema vacinal contra a Covid-19 completo na secretaria de Educação

Gabriel Mota
Canas

Com o início do segun-
do semestre da educação 
básica, algumas redes mu-
nicipais de ensino estão 
retomando gradualmente 
as aulas presenciais pela 
região, mas em Canas, a Pre-
feitura optou por manter o 
sistema remoto e ainda não 
há previsão para o retorno 
dos alunos às escolas. 

A diretora de Educação do 
Município, Wanda Ferreira, 
assumiu a pasta há cerca 
de um mês e frisou que a 
decisão deve ser tomada 
com cuidado e atenção. “Não 
dá para tratar apenas de de-
terminar o dia da retomada, 
e sim a possibilidade de um 
retorno mais seguro possí-
vel para todos os envolvidos 
na escola, porque a situação 
além de séria, é grave”.

Além da situação da pan-
demia, a porcentagem de 
profissionais da Educação 
com o esquema vacinal 
completo foi levada em 
consideração. Cerca de 55% 
dos colaboradores ainda 
não receberam a segunda 
dose do imunizante con-
tra a Covid-19, o que tem 
projeção para ocorrer em 
meados de setembro, após 
cumprimento das 12 sema-
nas de intervalo entre as 
aplicações.

Wanda afirmou que a pas-
ta recebeu um comunicado 
extraordinário da secretaria 
estadual de Educação, no 
dia 30 de julho. Assim como 
em decretos anteriores, 
recomendou-se a vacinação 
nesse grupo de profissionais 
em dose única ou dupla, 
além de um intervalo de 14 
dias após a aplicação, para 
que se atinja a imunização 
esperada.

Apesar do apontamento, 
não está descartada a pos-

Sala de aula à espera de alunos na rede municipal; rede pública municipal de ensino mantém sistema à distância por vacinas a professores
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sibilidade de aulas presen-
ciais antes de que toda a 
equipe de funcionários das 
escolas municipais complete 
a vacinação. A diretora da 
pasta afirmou que o plano 
de retomada é flexível e 

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

A Polícia Civil de Cachoei-
ra Paulista realizou diligên-
cias, nesta terça-feira (17), 
em busca de informações 
que esclareçam o assas-
sinato de uma mulher de 
31 anos, que teve o corpo 
encontrado em seu carro às 

Polícia investiga caso de mulher 
morta com 26 tiros em Cachoeira
Promotora de eventos foi encontrada na rodovia Hamilton Vieira; câmeras podem ajudar na apuração

margens da rodovia Hamil-
ton Vieira, no dia anterior. 
Identificada como moradora 
de Pindamonhangaba, a 
vítima foi morta com 26 
disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polí-
cia Civil de Cachoeira, as 
equipes, até a tarde desta 
terça-feira, permaneceram 
percorrendo trechos da ro-
dovia e de estradas vicinais 

próximas tentando locali-
zar possíveis testemunhas 
e imagens de câmeras de 
videomonitoramento. Os 
policiais buscam pistas que 
possam elucidar o assassina-
to da promotora de eventos 
Tamires Ferreira da Silva. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o corpo foi en-
contrado por um motorista 
que trafegava pela estrada 

na manhã da última segun-
da-feira (16). Acionada pelo 
condutor, a Polícia Militar, 
ao chegar no local indicado, 
constatou que a mulher es-
tava com os pés dentro do 
seu carro, mas com a maior 
parte do corpo fora do veí-
culo e de bruços.

Na sequência, peritos da 
Polícia Civil foram chama-
dos para analisarem a cena 

do crime. No local, eles 
constataram que a vítima 
apresentava 26 perfura-
ções por arma de fogo. Em 
contrapartida, não foram 
localizadas cápsulas dos 
projéteis, indicando que 
ou o material foi recolhido 
pelos assassinos ou Tamires 
foi morta em outro local. Os 
peritos encontraram uma 
impressão digital no cinto 

de segurança do carro da 
promotora, que segue sendo 
analisada pelos profissio-
nais. 

Em busca de mais detalhes 
sobre o caso, a reportagem 
do Jornal Atos tentou entrar 
em contato com o delegado 
de Cachoeira, Mário Celso 
Ribeiro, mas ele não foi 
localizado até o fechamento 
desta edição.

citou a possibilidade de 
os alunos retornarem às 
escolas com o atendimento 
apenas dos profissionais 
de Educação que já foram 
imunizados.

“Está sendo feito um es-

tudo minucioso para que 
a gente não tome decisões 
que venham a prejudicar ou 
colocar em risco a vida do 
profissional” reforçou a di-
retora. O semestre letivo da 
rede municipal de ensino de 

Canas teve início na última 
semana. Enquanto as aulas 
seguem em modelo remoto, 
as atividades escolares são 
repassadas aos estudantes 
por meio de aplicativos on-
line ou material impresso.

Funcionários da 
Novelis voltam 
a paralisar
a produção

Insatisfeitos com as mu-
danças do turno de tra-
balho, os funcionários da 
fábrica Novelis realizaram 
um protesto na manhã 
desta quinta-feira (12) em 
Pindamonhangaba.

De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba, a ma-
nifestação resultou numa 
paralisação de cerca de 
uma hora e trinta minutos 
da linha de produção de 
laminados e de reciclagem 
de alumínios, retomada 
apenas a partir das 8h30.

Além de reajustes sala-
riais e a redução da jornada 
para seis horas diárias, o 
protestou cobrou que a em-
presa pague um adicional 
de revezamento de turno 
aos trabalhadores. Segundo 
o sindicato, o modelo atual 
de jornada de trabalho é 
prejudicial à saúde dos 
colaboradores, já que os 
que atuam na produção 
são obrigados a mudarem 
de turno a cada semana. 
Esta inconstância na rotina 
do serviço tem provocado 
o aumento de chances de 
que os funcionários desen-
volvam distúrbios do sono, 
problemas de digestão e 
problemas cardíacos.

Em nota oficial à impren-
sa regional, a direção da 
Novelis afirmou que atua 
em concordância com as 
leis trabalhistas e que pos-
sui acordos sobre os turnos 
com os funcionários.

Da Redação
Pindamonhangaba
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Da Redação
Guaratinguetá

A sessão de Câmara desta 
terça-feira (17) foi marcada 
pelo retorno do vereador 
Marcelo Coutinho, o ‘Ce-
lão’ (PSD), ao cargo. Após 
determinação do Tribunal 
de Justiça, o parlamentar 
foi reconduzido ao cargo e 
retornou à Casa. No plená-
rio, o vereador citou ética 
e respeito dos anos em que 
esteve à frente da Câmara, 
na função de presidente, 
durante discurso no púlpito.

O vereador discursou du-
rante o intervalo da primei-
ra para a segunda sessão, 
que são realizadas no mes-
mo dia em Guaratinguetá. 
“Eu tenho uma história den-
tro da vida pública pautada 
dentro da legalidade, do 
respeito, da ética e princi-
palmente com a atribuição 
da prestação do meu serviço 
para os eleitores que con-
fiam o voto em mim”.

Ainda em discurso, Celão 
afirmou que passou por um 
período delicado enquanto 
esteve afastado da Câmara. 
O vereador ainda indicou 
que pode ter havido uma 
decisão errônea, na sua in-
terpretação, por seu afasta-
mento, que foi decidido em 
primeira instância e frisou 
a decisão tomada pelo Tri-
bunal de Justiça, na última 
semana.

“Tive que passar por esses 
momentos de dificulda-
des, no qual eu agradeço 
a minha família e amigos, 
que viveram dias difíceis 
comigo, mas que o Tribunal 
de Justiça, acabou por una-
nimidade, mostrando que 
houve uma decisão tomada 
em primeira instância, de 
maneira, talvez, equivoca-

Celão cita “consciência tranquila” sobre 
denúncias no Legislativo na volta à Câmara 
Vereador retoma cadeira do PSD após quatro meses; determinação acatada pela Casa devolve cargo

da”, opinou. “Tudo que for 
possível para continuar 
contribuindo com a Justiça, 
eu estou à disposição para 
esclarecer todas essas situ-
ações”, concluiu.

O vereador foi procurado 
pela reportagem do Jornal 
Atos após a sessão, mas 
preferiu não se manifestar, 
alegando estar seguindo as 
orientações do seu corpo 
jurídico.

Celão retorna para à ca-
deira do PSD, que esta-
va ocupada pelo primeiro 
suplente da sigla, Orville 
Teixeira. Marcelo Coutinho 
foi convocado para a função 
na tarde da última segunda. 
Além dele, três servidores 
da Casa retornaram aos 
serviços após terem sido 
afastados.

O processo que investiga 
as denúncias de crimes lici-
tatórios, que tem como um 
dos investigados o vereador 
Celão, corre em esfera judi-
cial. As práticas investiga-
das são referentes a 2020, 
quando a Câmara, presidida 
à época por Celão, contratou 
uma empresa para saniti-
zação de sua sede e de um 
prédio de propriedade do 
Legislativo.

A operação Overcharge 
foi deflagrada pelo Sec-
cold (Setor Especializado 
no Combate a Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro) e 
colocou no centro das inves-
tigações o nome de Celão, 
um ex-assessor, os sócios 
da empresa investigada  e  
servidores da Câmara.

A Polícia Civil apontou cri-
mes licitatórios, corrupção 
passiva e ativa, falsidade 
ideológica e organização 
criminosa, concluindo o 
inquérito neste ano. O caso 
segue sob análise na Justiça.

O vereador Marcelo Coutinho, o Celão, volta à sua cadeira durante a sessão da última terça; reviravolta no cenário político de Guaratinguetá
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Profissional de saúde 
é atropelada durante 
vacinação contra Covid 
em Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Uma funcionária da Saúde 
de Pindamonhangaba foi atro-
pelada durante o trabalho de 
imunização contra a Covid-19, 
no Parque da Cidade, na última 
semana. A motorista é mãe 
de um jovem que aguardava 
a primeira dose da vacinação 
contra a doença.

O caso teria sido causado por 
um desentendimento após o 
pedido para preenchimento 
da ficha cadastral, no drive-th-
ru. De acordo com relatos, a 
motorista, que estava em um 
Ford-Ka prata, ficou irritada 
após um motociclista ter passa-
do a sua frente. Ela questionou 
ainda se a profissional de saúde 
estaria dormindo. Ao sair do 
local, a moradora jogou o 
carro em direção à auxiliar de 
enfermagem, atingindo o pé e 
perna da servidora.

“Nós pedimos que essa se-
nhora saísse da fila para pre-
encher o termo de vacinação 
e, depois, passar pela triagem. 
Nesse momento, ela lançou o 
carro em cima de uma funcio-
nária. O pior de tudo é saber 
que foi de propósito, porque ela 

disse ‘isso é para você aprender, 
para você acordar’”, contou a 
diretora da Atenção Básica e 
responsável pela esquemati-
zação da imunização, Luciana 
Santos, em vídeo divulgado nas 
redes sociais. “Em que mundo 
que a gente vive? Que valores 
que essa senhora está passando 
para os seus filhos e netos?”, 
questionou.

Segundo informações da Pre-
feitura, o jovem foi imunizado e 
um boletim de ocorrência con-
tra a motorista foi registrado.

Imunização – Desde a quar-
ta-feira (11), Pindamonhanga-
ba imuniza pessoas com mais 
de 18 anos em diversos locais 
como Centro Dia do Idoso, 
Ciaf-Saúde da Mulher, Cisas, 
PSF Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova, além do Shopping 
e Parque da Cidade.

A cidade já aplicou mais de 
cem mil doses do imunizante 
contra o coronavírus. A expan-
são dos públicos imunizados já 
reflete nos índices de interna-
ção do município. Atualmente, 
os leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) operam em 
24% na rede pública e 42% 
na rede privada. Os leitos de 
enfermaria atendem com 17% 
da capacidade total.
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

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

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

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

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

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

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

400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

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

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

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

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 

lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

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

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

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

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

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-

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

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

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

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

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 

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

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

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

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

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

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 

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

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

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

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

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 

meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

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

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

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

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-

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. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. 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-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 PROC. Nº 202/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de material 
gráfico para diversas secretarias, que integrou o Edital em todos os termos 
e condições, quando deles as Secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
CNPJ: 05.460.642/0001-97
VENCEDORA DOS ITENS: 62.
VALOR TOTAL: R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais)
CONTRATADA: FABIANO COSTA AZEVEDO ME
CNPJ: 29.551.995/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 3,6,11,12,13,14,16,17,36,37,38,39,40,41,42,44,46
,47,49,52,53,54,
56,60,61,63,64,65,66,67,68.
VALOR TOTAL: R$ 54.930,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta reais)
CONTRATADA: HOUSE COMUNICAÇÃO EIRELI
CNPJ: 36.474.440/0001-28
VENCEDORA DOS ITENS: 23.
VALOR TOTAL: R$ 51.264,00 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE Nº 10/2021 – PROC. Nº 209/21

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento do Pregão Eletrônico acima referido, registrados 
em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei Federal 10520/2002, Lei 
Complementar 123/2006 e Lei Federal 8666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é a aquisição de fórmula infantil láctea para atender as necessidades do 
ambulatório de infectologia pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza 
a contratação da empresa vencedora, com a emissão de Contrato e respectiva 
Nota de Empenho.
EMPRESA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 03.612.312/0001-44
VENCEDOR DO ITEM: 01.
VALOR TOTAL: R$ 13.871,52 (treze mil, oitocentos e setenta e um reais e 
cinquenta e dois centavos)
DATA DA ASSINATURA: 17/08/2021

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 
238/2021-SUP; 5532/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de fonte de alimentação ATX200W 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: DANIEL MARINHO AMAYA E CIA LTDA ME
CNPJ: 30.049.488/0001-02
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem 
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração 
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de 
Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, 
Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos 
(RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita 
do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito 
à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: BRUNA 
STEPHANIE COSTANTI RODRIGUES RG: 42809630X; ANDREIA 
OLIVEIRA VILLELA RG: 329917791; BRUNA SIQUEIRA CAMARGO 
DE PAULA RG: 417966398; ANA PAULA DE SOUZA RG: 279608391; 
JESSICA MARILZA DA SILVA RG: 486453261; ERIKA PATRICIA 
PEREIRA DOS SANTOS RG: 242906746.
Lorena, 19 de agosto de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETÁ  
CNPJ 48.554.349/0001-00 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro 
CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 

_____________________________________________________________________________ 

——————————————————————————————————————————— 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP 
sincovag2017@gmail.com 

 

 

Em conformidade com o disposto no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral, o Presidente 

da Entidade supra indicada convoca todos os associados quites a participarem da Assembleia 

Geral Extraordinária que será realizada no dia 25 de novembro de 2021, às 10h, na sede do 

Sindicato, à Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP, 

para a eleição dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos 

Delegados junto ao Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Estado de São Paulo – FECOMERCIO SP, bem como os respectivos suplentes, 

para o mandato de 24 de janeiro de 2022 a 23 de janeiro de 2026. O prazo para registro das 

chapas será de 5 dias contados da data da publicação deste Edital e deverá ocorrer na 

Secretaria do Sindicato, das 9h às 17h. Havendo recusa do registro da chapa ou do candidato, 

caberá recurso para a Diretoria, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias. Fica 

determinado o dia 03 de dezembro de 2021 para a segunda convocação, caso não seja 

atingido o quórum na primeira. Em caso de empate entre as chapas votadas, será realizado 

novo escrutínio 15 (quinze) dias após a convocação que atingir o quórum. No caso de chapa 

única, ficam dispensadas todas as formalidades, nos termos do artigo 5º, do Regulamento 

Eleitoral, ocorrendo o pleito por aclamação na primeira data e horário indicados. 

Guaratinguetá, 19 de agosto de 2021. 

 

Elcio Ferreira Damico 
Presidente 

CPF 026.155.678-96 
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Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 

Início em
1° DE JULHO

DE 2021

Primeiros
30 dias

10% DE 
DESCONTO
NA ADESÃO

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias

Até
90 dias}

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS
NA PARCERIA OAB E CAS DE LORENA

Até os primeiros 90 dias de

parceria será permitida a 

inclusão de pais com até 64 anos.
DEPENDENTES

Desconto de 10% nos valores

das mensalidades do Plano de

Saúde CAS.
PROMOÇÃO

O Plano de Saúde CAS tem a 

melhor infraestrutura e Rede

Própria de atendimento.
ESTRUTURA

Desconto de 10% na taxa de

adesão para aquisiçao nos

primeiros 30 dias da promoção.
DESCONTO

PLANO COM
COBERTURA
COMPLETA

* FAIXA ETÁRIA DE 0-18
ANOS COM COPARTICIPAÇÃO

POR MÊS99,20

12 3301.1418
12 9 9148.2196
12 3301.1418

SAIBA+SAIBA

Rua São Benedito, 06 | Centro

WWW.CASLORENA.COM.BR

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Centro de Apoio ao Artesão, anexo ao Centro Cultural, no Centro de Cruzeiro; Município passa a oferecer mais apoio para trabalhadores do setor

Prefeitura de Cruzeiro cria Centro 
Cultural com incentivo a artesãos
Espaço deve fomentar venda dos produtores além de oferecer cursos de capacitação

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Focado na retomada eco-
nômica, Cruzeiro criou um 
espaço para auxiliar um dos 
públicos mais afetados na 
pandemia: os artesãos. O Cen-
tro de Apoio ao Artesão, anexo 
ao novo Centro Cultural, 
aberto nesta segunda-feira 
(16), conta com a comercia-
lização dos produtos locais e 
exposições.

Com cerca de noventa ar-
tesãos cadastrados, a cidade 
passa a oferecer mais apoio 
a esta classe autônoma, que 
depende da venda como fonte 
de renda. O Centro de Apoio 
atende, inicialmente, trinta 
moradores da cidade.

De acordo com o secretário 
de Esportes, Cultura, Turismo, 
Lazer e Juventude, José Rogé-
rio Martins, os trabalhos se-
rão divididos em três etapas: 
uma parte dos trabalhadores 
no Centro, outro grupo com 
suas barracas na praça 9 de 
Julho e os que atuam nas 
feiras de sextas-feiras e aos 
domingos. “Não dá para co-
locar todos no mesmo local, 
até porquê estamos voltando 
gradativamente e preocupa-
dos ainda com a pandemia. 
Vamos distribuindo! Sem con-
tar com os eventos que vamos 
retomar com a presença do 
artesanato”, frisou.

Rogério ressaltou que no 
Centro, que faz parte do plano 
de governo de Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), o beneficiário 
terá espaço para reuniões e 
a venda dos produtos, além 
de participar de cursos de 
capacitação e estruturação 
do negócio. O departamento 
de Comunicação da Prefei-
tura lançará uma página no 
Facebook nos próximos dias 
para reforçar a divulgação 
dos itens. “É uma categoria 
que foi muito prejudicada 

durante a pandemia, inclu-
sive tendo dificuldades para 
trabalhar e até mesmo para 
sobreviver”.

Inicialmente, o Centro Cul-
tural Cruzeiro contará com o 
setor de apoio aos artesãos e 
a Biblioteca Municipal, que 
retomou os atendimentos 
presenciais na última sema-
na, já com espaço kids para 
atrair as crianças ao hábito 

da leitura.
Segundo o chefe da pasta, 

a expectativa da Prefeitura, 
em uma terceira etapa de 
ampliação de atividades 
com as flexibilizações, é re-
alizar no local eventos como 
exposições de artistas locais 
e regionais, e ministrar cur-
sos e palestras relacionadas 
ao setor.

Por enquanto, o Centro, 

localizado à rua Coronel 
José de Castro, nº 394, 
no Centro, funcionará de 
segunda à sexta-feira, das 
8h30 às 16h30. Há estudos 

para ampliação do horário, 
com foco nos produtores 
que podem ser beneficiados 
com a abertura da sede aos 
sábados.

Guará confirma 
segundo caso 
da variante 
delta da Covid

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) segue em alerta 
com diagnósticos da variante 
delta do novo coronavírus. 
Durante coletiva de imprensa, 
a secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá, Maristela Macedo, 
confirmou o segundo caso da 
mutação genética da Covid-19 
na cidade. A contaminação é 
de um paciente entre 20 e 
30 anos e já vacinado com as 
duas doses da vacina contra 
a doença.

Segundo a pasta da Saúde, 
o paciente teve sintomas leves 
e evoluiu bem à doença, não 
necessitando de internação. A 
secretaria recebeu a confirma-
ção na última sexta-feira (6).

O primeiro caso da delta em 
Guaratinguetá foi confirmado 
pelo Instituto Butantan no dia 
15 de julho, que se tratava 
de uma mulher de 29 anos. 
A paciente, a época da iden-
tificação da variante, já havia 
recebido a primeira dose da 
vacina. A jovem teve sintomas 
gripais leves e também não 
necessitou de internação. Na 
mesma data, Pindamonhan-
gaba registrou o primeiro de 
caso da delta em um homem 
de 44 anos. Ambos os casos 
foram os primeiros confirma-
dos na RMVale. 

Região – Além da nova 
confirmação em Guaratin-
guetá, outros sete municí-
pios da RMVale registraram 
casos de contaminação pela 
variante. Os demais mora-
dores contaminados são 
das cidades de Ubatuba (1), 
Caraguatatuba (1), Cruzeiro 
(2), Potim (1), Roseira (2), 
Pindamonhangaba (1) e São 
José dos Campos (2).

Da Redação
Guaratinguetá


