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Após Estado determinar obrigatoriedade das 
aulas presenciais, cidades estudam o retorno
Lorena, Pinda, Ubatuba e Caraguá já definiram retorno; outras prefeituras mantêm discussões

Depois da decisão do Esta-
do sobre o retorno presen-
cial obrigatório aos alunos 
das redes municipais, esta-
duais e particulares, que en-
trou em vigor no último dia 
18, outra alteração definida 
para o próximo dia 3 é a sus-
pensão do distanciamento de 
um metro entre as carteiras, 
exigido atualmente. O novo 
contexto virou desafio para 
os municípios da região, que 
se alternam entre seguir a 
determinação do governo de 
João Doria (PSDB) e definir 
seu próprio sistema para 
acolhimento dos estudantes.

As determinações devem 
ser seguidas por todos os 
municípios paulistas que 
não possuem um conselho de 
educação próprio. Os demais 
têm autônima para definir os 
protocolos, desde que haja 
uma justificativa plausível 
apresentada à secretaria da 
Educação do Estado. 

Os alunos que podem per-
manecer no formato de 
ensino remoto são os que 
pertencem aos grupos com 
idade igual ou superior a 12 
anos que façam parte de um 
grupo de risco e não comple-
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taram o esquema vacinal; 
idade inferior a 12 anos que 
pertencem a um grupo de 
risco; gestantes, puérperas 
e jovens com condição de 
saúde com maior fragilidade 
à Covid-19, mesmo com ciclo 
vacinal completo e compro-
vado por prescrição médica. 

Na região, as cidades de 
Cruzeiro, Guaratinguetá e 
Cachoeira Paulista seguem 
com discussões para estrutu-
rar os atendimentos nas uni-
dades escolares, que devem 
ser definidos e anunciados 
na próxima semana. 

Outro município que deba-
teu a medida é Lorena, onde 
a secretaria de Educação, 
após reunião com o Con-
selho Municipal, definiu o 
retorno de 100% dos alunos 
de pré-escola e ensino fun-
damental da rede municipal, 
a partir de 3 de novembro. 
“Nós já encaminhamos a 
ata da reunião ao prefeito 
com o pedido da elaboração 
do decreto, que já deve ser 
divulgado nos próximos dias 
com a definição do retorno 
dos alunos”, afirmou a secre-
tária de Educação de Lorena, 
Rosana Carvalho.

Foco de questionamentos 
de moradores, as creches se-
guem com os atendimentos 
apenas remotos por conta 

Alunos de Lorena em aula; cidade definiu cronograma próprio para o retorno à sala na rede municipal
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de situações jurídicas. “Nós 
temos alguns entraves com 
relação a algumas situações, 
por isso o Conselho deli-
berou que a melhor opção 
seria o retorno em 2022”, 
completou a secretária.

Atualmente, em Lorena 
as escolas recebem 50% da 
capacidade de alunos, com 

revezamento de dois grupos, 
um em cada semana, sendo 
atendidos de segunda à 
quinta-feira. Na sexta-feira, o 
professor tem como foco os 
alunos que estão no ensino 
remoto.

Em Pindamonhangaba, as 
aulas presenciais com todos 
os alunos foram retomadas 

na última segunda-feira (18), 
ainda respeitando o distan-
ciamento de um metro entre 
as carteiras.

Entre as cidades do Lito-
ral Norte, Caraguatatuba e 
Ubatuba retornarão com as 
aulas presenciais, com 100% 
da capacidade de alunos, no 
dia 3 de novembro.

Cruzeiro busca apoio 
federal para reforma 
de casas populares
Proposta é estratégia para evitar que moradias sejam interditadas; em 
Brasília, Thales Gabriel tenta recursos para atendimento na Santa Casa

Após reunião com represen-
tantes do Governo Federal, a 
Prefeitura de Cruzeiro iniciou 
os trâmites necessários para 
aderir à nova etapa de um 
programa que possibilita o 
financiamento de reformas em 
moradias populares. Além de 
melhorias no setor da habita-
ção, o Munícipio solicitou mais 
recursos federais para a Santa 
Casa e entidades de tratamento 
a dependentes químicos. 

Segundo a administração,  
foi dado o pontapé inicial do 
processo que busca garantir 
que Cruzeiro seja contemplada 
pela nova fase do programa 
federal “Casa Verde e Amarela”, 
lançada no fim de setembro. A 
etapa oferece a possibilidade 
de selecionarem famílias de 
baixa renda que necessitam 
de recursos para reformarem 
seus lares, que apresentam pro-
blemas estruturais moderados 
ou graves. Bairro em Cruzeiro, que busca participação em programa federal para reforma de moradias populares
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Ubatuba abre
vagas de cursos
do Via Rápida 
Emprego

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou, nesta segunda-feira 
(25), a abertura das inscrições 
para quarenta vagas de dois 
cursos profissionalizantes do 
Via Rápida Emprego, do Go-
verno do Estado de São Paulo. 
Os workshops oferecidos são 
para assistente administrati-
vo (vinte vagas) e técnicas de 
vendas (vinte vagas).

As aulas começam no dia 8 
de novembro e serão minis-
tradas de forma online por 
meio do modelo de ensino 
EAD (Ensino a Distância). 
Além de ser qualificado, o 
estudante poderá receber 
uma bolsa-auxílio de R$ 210, 
conforme critérios do Estado.

Para participar, os interes-
sados devem ter no mínimo 
16 anos, ensino fundamental 
completo e morar no estado 
de São Paulo. As matrículas 
devem ser feitas pelo site 
viarapida.sp.gov.br, até o dia 
1 de novembro.

Caso o número de inscritos 
seja superior ao número de 
vagas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas e 
com baixa renda. Outras 
informações podem ser 
acessadas pelos telefones 
(12) 3834-3508 ou (12) 
3834-3516.

Da Redação
Ubatuba

Novas escrituras e 
ampliação de quadra 
poliesportiva para o 
Parque das Rodovias

A Prefeitura de Lorena 
entregou, na última sex-
ta-feira (22), a reforma da 
quadra poliesportiva do 
Parque das Rodovias. Com 
um investimento de apro-
ximadamente R$ 400 mil, 
o espaço foi ampliado para 
novas atividades. O evento 
também contou com a entre-
ga de mais escrituras da área 
regularizada na comunidade. 
Denominada Quadra Polies-
portiva Ari Antunes Horta, 
em homenagem ao ex-ve-
reador de Lorena, o espaço 
recebeu reparos no telhado, 
construção de duas novas sa-

las para atividades, banhei-
ros, dois vestiários, pintura 
geral e a instalação de todo 
o sistema de redes para es-
portes como vôlei, futebol e 
basquete. A quadra estava 
abandonada, e além dos 
R$ 258 mil enviados pelo 
deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), referentes 
a um convênio de 2020, a 
Prefeitura investiu cerca 
de R$ 163 mil, em aditivo 
para ampliar a obra com 
mais azulejos e pisos para 
qualificar os vestiários.

Entrega de escrituras para área ocupada no Parque das Rodovias
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Um requerimento apre-
sentado na Câmara de Gua-
ratinguetá trouxe à tona 
uma dificuldade enfrentada 
por quem se interessa em 
doar sangue na região: a 
distância. O único posto de 
coleta de sangue no Vale do 
Paraíba é o hemocentro de 
Taubaté, referência regio-
nal. O pedido apresentado 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

pelos vereadores Arilson 
Santos (PSC) e Marcelo da 
Santa Casa (PSD) é para que 
haja uma reunião entre os 
municípios para facilitar a 
doação.

Presidente da Câmara, 
Arilson Santos, afirmou que 
reconhece que a responsabi-
lidade pelas doações e pelo 
hemocentro é do Estado, 
mas os municípios precisam 
ter uma mesma voz para 
conseguir descentralizar a 
doação regional. “Tivemos 

recentemente uma situação 
de um advogado que preci-
sava de doação de sangue 
em Taubaté, e isso gerou 
uma conotação negativa da 
falta desse hemocentro em 
Guaratinguetá, para que isso 
pudesse ocorrer”, afirmou ao 
Jornal Atos.

Uma das alternativas apre-
sentadas pelo vereador é 
o Parlamento Regional e o 
Codivap (Associação de Mu-
nicípios do Vale do Paraíba). 
“É uma coisa que tem que 

ser juntada, unidas as for-
ças, para que a gente possa 
junto ao Estado resolver um 
problema como esse. Se você 
for analisar, só tem Taubaté. 
Para ir de Guaratinguetá pra 
lá para doar já é um sacrifí-
cio grande, imagina quem 
é de Areias, Lavrinhas”, sa-
lientou.

Por nota, o Hemocentro 
de Ribeirão Preto, que gere 
o Núcleo de Hemoterapia de 
Taubaté, informou que “é a 
única unidade de hemote-
rapia pública prevista para 
realizar coleta e fornecimen-
to de hemocomponentes e 
prestar assistência técnica 
em hemoterapia no Vale do 
Paraíba”.

Ainda por nota, o Hemo-
centro informou que o Nú-
cleo tem prestado aten-
dimento hemoterápico a 
vários hospitais da região 
e atende diversos pacientes 
com doenças hematológicas. 
“A hemoterapia pública bra-
sileira funciona em sistema 
hierarquizado de serviços 
de hemoterapia, conforme 
resolução RDC/Anvisa 151, 
de agosto de 2001, que 
define regulamento técnico 
sobre níveis de complexida-
de dos serviços de hemotera-
pia, desde hemocentros até 
agências transfusionais nos 
hospitais”.

O texto finaliza destacando 
que o atual sistema de coleta 
de sangue objetiva a doação 
e facilita a logística. “... esse 
sistema visa a viabilidade 
técnica e financeira dos servi-
ços, que como se sabe, tem se 
tornado cada dia mais difícil 
no que tange à manutenção 
das unidades existentes, e de 
forma muito mais difícil, a 
implantação e a manutenção 
de novas unidades”.Doação de sangue, atividade que hoje segue centralizada em Taubaté; Guará quer novos hemocentros

Câmara de Guará pede união de cidades para 
descentralizar doação de sangue na RMVale
Município tenta criar hemocentro para facilitar doações; vereador aponta dificuldades com Taubaté

O presidente Arilson Santos, que questiona necessidades para doação
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Polícia Civil investiga maus 
tratos a pacientes em clínica 
de reabilitação de Roseira
Ação conjunta com Ministério Público apura lesões corporais 
relatada por ex-internos e parentes; três são investigados

A Polícia Civil investiga 
denúncias de maus tratos e 
possíveis agressões sofridas 
por pacientes de uma clínica 
de reabilitação de dependen-
tes químicos, localizada em 
Roseira. O nome da institui-
ção não foi divulgado. Os 
agentes receberam denúncia 
de um ex-interno que teria 
relatado situações de maus 
tratos e que apresentou 
lesões corporais.

A denúncia foi registrada 
na última sexta-feira (22). O 
Ministério Público foi infor-
mado sobre irregularidades 
nesta mesma clínica e, tam-
bém na sexta-feira, deflagrou 
uma visita à unidade em 
conjunto com a Vigilância 
Sanitária. Na ocasião, foram 
feitas entrevistas com os 

Leandro Oliveira
Roseira

pacientes que confirmaram 
maus tratos.

Segundo a Polícia Civil, 
algumas das pessoas em 
recuperação informaram 
terem sido agredidas e ou-
tras pessoas disseram ter 
presenciado as agressões. 
Todos que foram ouvidos 
e quiseram, foram enca-
minhados à Delegacia de 
Roseira. De acordo com a 
Polícia, até o momento são 
quatro possíveis vítimas e 
15 testemunhas, todas em 
tratamento de recuperação 
contra a dependência quími-
ca. O delegado de Roseira, 
Dr. Sérgio Adler, destacou 
que o trabalho de investiga-
ção tem três suspeitos, sendo 
dois sócios e um funcionário.

As possíveis vítimas passa-
ram por exames médicos. O 
caso está sob sigilo e todos 
os citados, entre vítimas, 
testemunhas e investigados, 

serão ouvidos. “Vamos fazer 
as oitivas dos investigados e 
apurar a conduta e eventuais 
responsabilidades penais”, 
destacou o delegado, em áu-
dio divulgado ao Jornal Atos.

Após abertura de investi-
gação, os pacientes que rela-
taram terem sido agredidos 
voltaram para suas casas. 
Eles têm entre 21 e 39 anos. 
“Uma (vítima) de 21, outra 
27, de 31 e de 39 anos, elas 
saíram da clínica. As que 
não tiveram familiares para 
buscá-las naquele momento, 
a Prefeitura disponibilizou 
local para abrigo provisório”, 
destacou o delegado.

A Vigilância Sanitária de 
Roseira foi procurada por 
telefone para responder se 
a clínica de reabilitação foi 
fechada ou se permanece 
aberta, mas o setor não 
informou até o fechamento 
desta matéria.
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Espaço espera secretaria de Esportes 
para oferecer atividades; beneficiados 
se emocionam com títulos das casas

Tribunal de Contas anula licitação 
da coleta de lixo de Caraguatatuba
Órgão identifica falhas no edital; certame previa contratação por mais de R$ 19 milhões

O TCE-SP (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo) anulou, na última 
terça-feira (19), o processo 
licitatório aberto pela Pre-
feitura de Caraguatatuba 
para contratação de uma 
empresa que seria responsá-
vel pelo serviço de coleta de 
lixo no município, em 2022. 
Depois de reclamações de 
terceirizadas participantes 
do certame, o órgão fiscali-

Da Redação
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zador constatou uma série 
de falhas no edital.

Aberto no fim do primeiro 
semestre deste ano pela 
gestão do prefeito Aguilar 
Junior (MDB), o processo 
licitatório estipulava um 
investimento municipal de 
R$ 19,693 milhões para a 
contratação de uma empre-
sa especializada em coleta e 
destinação final de resíduos 
sólidos. Entretanto, o TCE 
suspendeu a concorrência 
pública no último dia 5 após 
representações que aponta-
vam falhas no edital serem 

protocoladas por duas ter-
ceirizadas participantes: 
a Partner Locações Trans-
portes e Logística Ltda, 
sediada na cidade paulista 
de Guarulhos, e a Limpebras 

Engenharia Ambiental Ltda, 
estabelecida em Uberlândia, 
Minas Gerais.

Após analisar os protestos 
feitos pelas empresas, o 
conselheiro do TCE, Dimas 
Eduardo Ramalho, ordenou, 
na última terça-feira, a anu-
lação do certame. Segundo 
o parecer do conselheiro, 
foram constatadas diversas 
falhas no edital como ausên-
cia de cronograma físico-fi-
nanceiro, divergências nas 
especificações técnicas e até 
mesmo erros de digitação. 
Desta maneira, o Executivo 
deverá abrir um novo pro-
cesso licitatório. 

Atualmente, as coletas de 
lixo e de materiais reciclá-
veis são realizadas na cida-
de pela Sesep (Secretaria de 
Serviços Públicos).

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Caraguatatuba sobre as 
medidas que serão tomadas 
após a anulação do processo 
de concorrência pública, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Caminhão de coleta de lixo de Caraguá; processo licitatório é anulado pelo TCE após falhas no edital
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Novas escrituras e 
ampliação de quadra 
poliesportiva para o 
Parque das Rodovias

A Prefeitura de Lorena 
entregou, na última sex-
ta-feira (22), a reforma da 
quadra poliesportiva do 
Parque das Rodovias. Com 
um investimento de apro-
ximadamente R$ 400 mil, 
o espaço foi ampliado para 
novas atividades. O evento 
também contou com a en-
trega de mais escrituras 
da área regularizada na 
comunidade.

Denominada como Qua-
dra Poliesportiva Ari Antu-
nes Horta, em homenagem 
ao ex-vereador de Lorena, 
o espaço recebeu reparos 
no telhado, construção 
de duas novas salas para 
atividades, banheiros, dois 
vestiários, pintura geral 
e a instalação de todo o 
sistema de redes para es-
portes como vôlei, futebol 
e basquete.

Segundo a secretária 
de Obras e Planejamento 
Urbano, Rosana Reis, a 
quadra estava abandona-
da, e além dos R$ 258 mil 
enviados pelo deputado 
federal Carlos Sampaio 
(PSDB), referentes a um 
convênio de 2020, a Pre-
feitura investiu cerca de 
R$ 163 mil, em aditivo 
para ampliar a obra com 
mais azulejos e pisos para 
qualificar os vestiários. 

Além do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), verea-
dores, representantes da 
Prefeitura e familiares de 
Ari Horta, o evento contou 
com a presença de Carlos 
Sampaio, responsável pela 
emenda que originou as 
obras e que já encaminhou 
cerca de R$ 6 milhões de 

Rafaela Lourenço
Lorena

recursos para a cidade. “É 
uma alegria saber que se ho-
menageia hoje um vereador 
do Partido dos Trabalhado-
res, que deixou sua marca 
no município por suas ações 
sociais na área rural, a pai-
xão que tinha pelos animais. 
As pessoas que produzem 
pelo município têm que ser 
homenageadas”, salientou.

Além da reinauguração, o 
Executivo também entregou 
mais 22 escrituras da área 
regularizada do bairro. 
Momento de comoção dos 
moradores, como a dona 
de casa, Vera Lúcia Corrêa 
de 41 anos, que recebeu a 
titularidade de sua residên-
cia. “Agora a minha casa tem 
mais valor, como não tinha. 
São vinte anos esperando 
por esse papel, essa escritu-
ra. Eu adorei muito, foi uma 
bênção de Deus. Você não 
sabe a emoção que estou 
de receber isso aqui”, frisou 
ao segurar firme em mãos a 
documentação. 

Após dúvidas de mora-
dores sobre a validade dos 
documentos, Rosana Reis 
reforçou a orientação de 
que a escritura é perma-
nente, digital, e que não há 
necessidade de irem até o 
cartório ou Prefeitura para 
retirar outro documento. 
Apenas em casos como de 
venda do imóvel, para a 
atualização na respectiva 
data do negócio. 

A expectativa é de que no 
próximo mês o restante das 
escrituras seja entregue à 
população do núcleo quatro, 
que também foi contempla-
do pelo programa estadual 
Cidade Legal, e segue com 
os documentos em cartório.

Ballerini garantiu que 
após os trabalhos da Sabesp 
para a implantação do sis-
tema de saneamento básico 
pré-avaliado em R$ 1,2 
milhão (segue em licitação) 
a Prefeitura deve iniciar as 
obras de pavimentação dos 
trechos, custeados pelo Go-
verno do Estado.  “A gente 
vinha e quando pisava lá 
era só esgoto correndo, uma 
falta de dignidade total. Mas 
o Ortiz (subsecretário de As-
suntos Jurídicos do Estado) 
me surpreendeu, dizendo 
que o Estado vai fazer todo 
o calçamento, então a gente 
fica muito contente”.
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Cruzeiro atua por adesão ao programa 
federal para reforma de casas populares
Proposta é estratégia de municípios e Governo para evitar que moradias sejam interditadas; Thales Gabriel 
tenta também mais recursos para atendimento na Santa Casa e comunidades terapêuticas da cidade

Após reunião com re-
presentantes do Governo 
Federal, a Prefeitura de 
Cruzeiro iniciou, na últi-
ma segunda-feira (25), os 
trâmites necessários para 
aderir à nova etapa de um 
programa que possibilita o 
financiamento de reformas 
em moradias populares. 
Além de melhorias no setor 
da habitação, o Munícipio 
solicitou mais recursos fe-
derais para a Santa Casa e 
entidades de tratamento a 
dependentes químicos. 

Segundo a administração 
do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), foi dado o 
pontapé inicial do processo 
que busca garantir que Cru-
zeiro seja contemplada pela 
nova fase do programa fede-
ral “Casa Verde e Amarela”, 
lançada no fim de setembro. 
A etapa oferece aos muníci-
pios a possibilidade de sele-
cionarem famílias de baixa 
renda que necessitam de 
recursos para reformarem 
seus lares, que apresentam 
problemas estruturais mo-
derados ou graves.

Em seguida, as prefeituras 
devem encaminhar a lista 
de obras necessárias ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional. Caso sejam 
autorizados pela pasta, os 
munícipios abrem processos 
licitatórios para as contra-
tações das empresas que 
serão responsáveis pelos 
serviços, financiados pelo 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Governo Federal. O valor 
aplicado na reforma deverá 
ser pago pelo morador em 
até sessenta meses (cinco 
anos), diluído no IPTU (Im-
posto Predial Territorial 
Urbano).

A proposta é considerada 
pela Governo Federal como 
uma alternativa para garan-
tir mais segurança às famí-
lias e evitar que elas tenham 
suas casas deterioradas e 
interditadas por parte da 
Defesa Civil.

Os detalhes da nova etapa 
do “Casa Verde e Amarela” 
foram apresentados a Fon-
seca pelo secretário nacio-
nal de Habitação, Alfredo 
Eduardo dos Santos, no 
último dia 19 em Brasília. 
Além do chefe do Executi-
vo, a comitiva de Cruzeiro 
contou com as presenças 
do secretário de Políticas 
Públicas, Khaled Penna, e 
dos vereadores Diego Mi-
randa (PSD) e Paulo Filipe 
Almeida (Democratas).

De acordo com a Prefei-
tura, sua equipe está orga-
nizando a documentação 
exigida pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
para que Cruzeiro possa 
ser aceita em breve na nova 
fase do programa.

Recursos – A comitiva 
de Cruzeiro se reuniu com 
membros da Senapred (Se-
cretaria Nacional de Cuida-
dos e Prevenção às Drogas), 
vinculada ao Ministério da 
Cidadania, para solicitar 
que as duas entidades de 
tratamento aos dependen-
tes químicos que atuam em 

Cruzeiro, a Casa Ágape e De-
safio Jovem Efraim, passem 
a receber recursos federais 
para manterem o atendi-
mento a mais de cem jovens 
e adultos. O pedido será 
analisado pelos técnicos da 
Senapred e do Ministério da 
Cidadania. 

Segundo dados do Portal 
da Transparência no site 
oficial da Prefeitura de 
Cruzeiro, atualmente a Casa 
Ágape recebe um repasse 
anual de R$ 119 mil, sendo 
R$ 85 mil provenientes do 
Munícipio e R$ 35 mil do 
Estado. A instituição Desafio 
Jovem Efraim é contempla-Encontro de Thales, que tenta apoio em Brasília para ações em Cruzeiro

Bairro em Cruzeiro, que busca participação em programa federal para reforma de moradias populares

da com R$ 136 mil, através 
de R$ 96 mil da Prefeitura 
e R$ 40 mil do Estado. 

Fechando sua agenda em 
Brasília, a equipe de Fonseca 
participou de um encontro 
com o senador José Aníbal 
(PSDB). O prefeito solicitou 
o apoio do parlamentar na 
busca para que o Governo 
Federal amplie o valor do 
repasse financeiro à Santa 
Casa de Cruzeiro.

O vereador Diego Miranda 
revelou detalhes da reunião. 
“O senador nos recebeu 
muito bem e tivemos a 
oportunidade de explicar 
que a Santa Casa precisa de 
mais verbas, pois atende a 
população de oito cidades 
da região. Após esse pedido 
formal feito pelo prefei-
to, o Aníbal se prontificou 
em tentar conseguir mais 
emendas para o hospital e 
também entrar em contato 
com o Ministério da Saúde 
em busca de um aumento 
de recursos”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cruzeiro o valor atual do 
repasse federal destinado à 
Santa Casa, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta 
edição. 

Apesar de revelar que 
o hospital é contemplado 
anualmente com R$ 39,111 
milhões de verbas dos go-
vernos estadual e federal, 
o Portal da Transparência 
da Prefeitura de Cruzeiro 
não especifica o montante 
proveniente de recursos da 
União.

Fotos: Divulgação PMC

Fotos: Rafaela Lourenço
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É SEMPRE
UM BOM DIA
PARA SE
VACINAR
De segunda a segunda
tem imunização contra
a COVID-19 em Cruzeiro

A Prefeitura tem trabalhado sem parar 
para garantir que cada vez mais pessoas 
possam se vacinar contra o Coronavírus. 
Mais de 60% da população já recebeu a 
imunização completa e milhares de 
pessoas continuam contando com um 
atendimento ágil e humanizado. Você 
quque já deu o primeiro passo pela sua 
saúde e das pessoas ao redor: não deixe 
de comparecer para a segunda dose. 
Faça por você e por quem você ama.

ATENDIMENTO DIÁRIO NO
AMBULATÓRIO REGIONAL DE 
ESPECIALIDADES (ARE):
AV. MINAS GERAIS, 500. 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 35/2021 PROC. Nº 390/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento 
parcelado de areia média, rachão e pedra brita nº 01, 02 e 03, para atender as necessidades 
da Secretaria de Serviços Municipais pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 
09h30min do dia 18 de novembro 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.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão Eletrônico acima referido, registrados em atas 
juntadas aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/06 
e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é o registro de preços para 
a aquisição de Insulinas Análogas, medicamentos e demais objetos de ação judicial 
cadastrados na Assistência Farmacêutica 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 do Contrato e 
com a respectiva Ata de Registro de Preços.
Empresa: A.D. DAMINELLI EIRELI ME CNPJ: 10.749.758/0001-80
Vencedor do item: 39 a 46,75,76,123,124,141,142,144,145,146
Valor Total: R$ 15.201,20 (quinze mil, duzentos e um reais e vinte centavos)
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 
65.817.900/0001-71
Vencedor do item: 31,85,95,99
Valor Total: R$ 14.161,50 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta 
centavos)
Empresa: CICURGICA SÃO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04
Vencedor do item: 149
Valor Total: R$ 10.740,00 (dez mil, setecentos e quarenta reais)
Empresa: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA CNPJ: 40.274.237/0001-85
Vencedor do item: 81
Valor Total: R$ 4.837,50 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos)
Empresa: CM HOSPITALAR S A CNPJ: 12.420.164/0009-04
Vencedor do item: 15,17,19,21,23,59,87,89,109,111,133,139,143
Valor Total: R$ 149.980,20 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta 
reais e vinte centavos)
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA CNPJ: 61.613.881/0001-00
Vencedor do item: 01,03,05,07
Valor Total: R$ 53.355,75 (cinquenta e tres mil, trezentos e cinquenta e cinco reais 
e setenta e cinco centavos)
Empresa: DANIEL FERRARI ABRANTES DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS 
ME CNPJ: 28.004.857/0001-07
Vencedor do item: 136,138
Valor Total: R$ 26.500,05 (vinte e seis mil, quinhentos reais e cinco centavos)
Empresa: DROGARIA DUARTE LTDA ME CNPJ: 26.918.586/0001-61
Vencedor do item: 151,152,153,154
Valor Total: R$ 163.055,60 (cento e sessenta e tres mil, cinquenta e cinco reais 
e sessenta centavos)
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO 
LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP 29/2021 - PROC 305/2021

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 aquisição de fraldas geriátricas para a Secretaria de Saúde pelo 
período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e 
autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão da respectiva 
Ata de Registro de Preço.
Empresa: CIRURGICA UNIAO LTDA
CNPJ: 04.063.331/0001-21
Vencedora dos itens: 3,5,7
VALOR: R$ 153.450,00 (cento e cinquenta e tres mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Empresa: PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA EIRELI
CNPJ: 16.622.225/0001-10
Vencedora dos itens: 1,2,4,6,8
VALOR: R$ 75.150,00 (setenta e cinco mil, cento e cinquenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 PROC. Nº 269/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Atenção 
Básica, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
Contratada: INDMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 24.614.797/0001-85
Vencedora dos itens: 143,229,287
Valor total: R$ 12.165,00 (doze mil, cento e sessenta e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021 PROC. Nº 237/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material hidráulico para conserto 
e manutenção dos próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, 
que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: HERMANO M. PERRONI EPP CNPJ: 08.001.150/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 83,84,139,140,141,142,229,230,237,238,239,240,267, 
268,287, 288,293,294
VALOR TOTAL: R$ 197.562,50 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos)
CONTRATADA: HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 
EIRELI CNPJ: 13.914.027/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 23,24,39,40,43,44,47,48,57,58,65 a 68,75,76,79,80,87,88,99 
a 104, 111,112,117 a 120,123,124,131 a 136,165,166,169,170,189 a 202,205,206,221 a 
224,249,250, 255 a 260,263,264,277,278,285,286,295,296,299,300,303 a 306
VALOR TOTAL: R$ 414.139,26 (quatrocentos e quatorze mil, cento e trinta e nove reais 
e vinte e seis centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2021

Vencedor do item: 135,137
Valor Total: R$ 74.340,00 (setenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais)
Empresa: FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 40.724.582/0001-73
Vencedor do item: 25 a 28,55,56,65,66,71,72,86,103,104,131,132,140
Valor Total: R$ 73.512,60 (setenta e tres mil, quinhentos e doze reais e sessenta 
centavos)
Empresa: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA CNPJ: 08.231.734/0001-93
Vencedor do item: 79,83,117,125,127,129
Valor Total: R$ 145.384,80 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e 
quatro reais e oitenta centavos)
Empresa: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA CNPJ: 43.295.831/0001-40
Vencedor do item: 09,11,13
Valor Total: R$ 24.433,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e tres reais e 
oitenta centavos)
Empresa: L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP
CNPJ: 07.654.936/0001-85
Vencedor do item: 06,08,12,14,16,18,20,22,24,32 a 38,47 a 50,53,54,61 a 64,67 
a 70,73,74,78,80,96,97,98,100,101,102,106,108,110,112 a 116,118 a 122,134,148
Valor Total: R$ 131.092,50 (cento e trinta e um mil, noventa e dois reais e 
cinquenta centavos)
Empresa: MEDCOM EIRELI CNPJ: 22.635.177/0001-05
Vencedor do item: 77,105,107,147
Valor Total: R$ 9.423,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e três reais)
Empresa: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0011-38
Vencedor do item: 57
Valor Total: R$ 112.586,40 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e 
quarenta centavos)
Empresa: PROVID DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ: 
20.202.872/0001-40
Vencedor do item: 02,04
Valor Total: R$ 3.405,15 (tres mil, quatrocentos e cinco reais e quinze centavos)
Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 29.196.670/0001-07
Vencedor do item: 150
Valor Total: R$ 3.670,00 (tres mil, seiscentos e setenta reais)
Empresa: VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇAO 
E CONSULTORIA LTDA EPP CNPJ: 12.419.620/0001-49
Vencedor do item: 58,93,94,126,128,130
Valor Total: R$ 48.069,80 (quarenta e oito mil, sessenta e nove reais e oitenta 
centavos)
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE 12/2021 - PROC 240/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 047/2021 - Edital nº 51/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 219/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL REALIZAÇÃO DE 
EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DO ÚTERO COM LAUDO PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO 
TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 18 de novembro de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/
SP, CEP 12.630-000. E-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / 
(12) 3186-6010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 048/2021 - Edital nº 052/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 220/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO 
DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SOFTWARE AS A SERVICE – SAAS) NA WEB, PARA AS 
NECESSIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS CADASTRAL 
MULTIFINALITÁRIA, REVISÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - PGV E SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
PAULISTA – SP
DATA DA REALIZAÇÃO:17 de novembro de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
- SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 040/2021
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 040/2021 na seguinte conformidade:
Item: 3 a empresa AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 14.769.402/0001-60.
Itens: 1, 2, 4, 5, 6 e 7 a empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 
11.619.992/0001-56. Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura 
da Ata de Registro de Preços.
Cachoeira Paulista, 25 de outubro de 2021.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 041/2021
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 041/2021 na seguinte conformidade:
Item: 3 a empresa CIBELY DE CASTRO RIBEIRO ME, CNPJ: 40.056.591/0001-33.
Fica a empresa convocada dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de Registro de Preços3.
Cachoeira Paulista, 25 de outubro de 2021.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 
(61) 9355-3511

Guaratinguetá: Ser-
viços elétr icos ao 
menor custo bene-
fício. Solicite um or-
çamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civil 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-
liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 
Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de inter-
fones, iluminação. 
Instalação de chu-
veiros e ventilado-
res. Instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 
50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de esteira 
ergométrica! Somos 
uma empresa com-
p romissada c om 
nossos clientes, es-
tamos oferecendo 
serviços de Manu-
tenção em Elíptico, 
Estação de Muscu-
lação, Bike e esteira 
ergomética a mais de 
12 anos no mercado. 
Telefone: (12) 99703-
5309

Guaratinguetá: Vai 
reformar ou cons-
truir? Engenheiro 
Civil registrado no 
CREA-SP e CREA-
-RJ, desenvolve pro-
jetos e acompanha 
execução de obras 
e reformas em geral. 
Valor: R$ 10.000,00. 
Telefone: (21) 98845-
7132

Pindamonhangaba: 
Gesso Por to Se -
guro! Executamos 
serviços de: Forros, 
Sancas, Dr ywal l , 
molduras, gesso 3D, 
paredes e divisórias, 
reves t imento em 
gesso liso, reparos 
em geral, iluminação 
decorativa. Telefone: 
(12) 98208-7161

Cruzeiro: Mão de 
obra para execução, 
construção, refor-
mas e manutenção 
residencial. Realizo 
serviços de pedreiro, 
carpinteiro de telha-
do, forros de pvc e 
madeira, encanador 
de baixa pressão. 
Com 10 anos de ex-
periência e garantia 
de satisfação. Tele-
fone: (12) 996302085

São Sebastião: En-
fermeira padrão, for-
mada desde 2009, 
com experiência em 
Home Care, inter-
nação, assistência 
em geral e supervi-
são de enfermagem. 
Disponibilidade para 
moradia em São Se-
bastião e Região. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 98689-
2174

Ilhabela: Apostilas 
bolos de sucesso! 
Meu kit de aposti-
las é focado em um 
processo simples de 
aprendizagem, pois 
através de receitas 
completas, com todo 
o passo a passo, di-
cas especiais, mais 
meu suporte indivi-
dual para tirar todas 
as dúvidas. Valor: R$ 
97.10. Telefone: (12) 
99110-4214

Guaratinguetá: Aulas 
de inglês online! Com 
um a a b o r d a g e m 
leve e por assuntos, 
busco auxiliar o alu-
no em direção dos 
seus objetivos, como 
inglês para negó-
cios, conversação, 
gramática e afins. 
Apresento métodos 
de memorização de 
frases e expressões, 
assim como trechos 
de músicas. Valor 
R$: 50.00. Telefone: 
(83) 98123-3330

Ilhabela: Mergulho 
na Ilha de Búzios! 
São 2 incríveis mer-
gulhos, passeio de 
barco, 2 ci l indros 
para dois mergulhos 
com lastro. Lanche 
a bordo incluindo, 
água suco, refrige-
rante, frutas, sanduí-
che natural, cachorro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Valor por pessoa R$ 
350,00. Telefone: 
(12) 98830-7958

Guaratinguetá: Te-
mos o prazer de 
atender você caro 
cliente, com serviços 
de: Cerimonialista, 
Houster/Recepcio-
nista, Segurança, 
sistema de Rádio 
Comunicação, Fil-
m a g e m ,  Te l ã o , 
etc. Telefone: (12) 
99204-3818 ou (12) 
98704-7118

Caraguatatuba: Ven-
do filhotes de Golden 
Retriver, vermifuga-
dos e com a primei-
ra dose da vacina 
impor tada. Nasci-
dos dia 05/01/2020. 
Valor: R$ 1.800,00. 
Telefone: (12) 97401-
1743

Guaratinguetá: As-
sistência de máquina 
de lavar e geladeira, 
todas as marcas e 
modelos. Telefone: 
(12) 98133-7373 ou 
(12) 3105-1801

Ilhabela: Conserta-
mos fogão industrial. 
Todas as marcas e 
modelos. Realiza-
mos limpeza e hi-
gienização de coifas 
e dutos. Instalação, 
manutenção e repa-
ros para gás cana-
lizados. Atendemos 
restaurantes, esco-
las, hotel, pousada, 
condomínio, resi -
denciais e outros. 
Telefone:
(12) 98191-6786

Vagas de Empregos
Pindamonhangaba: 
Salão de beleza con-
trata cabeleireiras. 
Interessados enviar 
currículo para e-mail: 
rhcontratasalao@
hotmail.com
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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 experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho 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, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta
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Diversos
Taubaté: vendo ca-
deira de madeira,  
banquetas a l tas, 
pronta entrega. F: 
98194-6268

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 29, freio a 
disco, amortecedor 
dianteiro, pintura 
nova. F: 99121-0828

Taubaté: vendo ce-
lular moto J2 play 
64gb, zerado, per-
feito funcionamento. 
F: 99790-9903

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 16 – semi 
nova – branca e 
rosa. Aceito cartão. 
F: 99144-8626
Taubaté: vendo ge-
ladeira Consul semi 
nova 390 lts. parce-
lo. F: 99789-3397
Taubaté: vendo con-
tra-baixo Condor BX 
12 preto ótimo esta-
do. F: 99713-8232

Taubaté: vendo moto 
elétrica infantil semi 
nova, rosa, ótimo es-
tado. F: 99201-5000

Taubaté: vendo puri-
ficador Electrolux na 
caixa, com garantia. 
F: 99173-3366

Taubaté: vendo guar-
da roupa infantil 4pts 
3 gavetas, ót imo 
estado, branco. F: 
99223-4774

Taubaté: vendo ja-
nelas de vidro bas-
culante, várias medi-
das. F: 99166-3648
Taubaté: vendo car-
rinho auxiliar para 
salão, preto, ótimo 
estado. F: 99153-
0664 
Pinda: vendo gui-
tarra elétrica Tagi-
ma Special Series 
T-735s azul, capa 
a c o l c h o a d a .  F : 
99234-9726

Pinda: vendo bici-
cleta propaganda, 
nova, com armação. 
F: 99771-3824

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 banheiro 
ou porta fralda de 
bebe, em um só ar-
tesanato. 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 quadr i -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

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

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

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

Telefone: (12) 98200-
8144

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

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

(12) 98878-1970

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

Guaratinguetá: Passo 

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 Paulis-
ta: Vendo f i lhotes 
de boxer. Filhotes 
vacinados e vermifu-
gados. Valor à com-

binar. Telefone: (12) 
99600-1043 ou (12) 
99768-7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma 
lasca na frente, sob 
a chave. Precisa 
af inar. Valor : R$ 

3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

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


