
Rodovia Tamoios, que tem obras retomadas neste mês de dezembro; retorno de trabalhos promete gerar até 364 vagas diretas de empregos

Fotos: Reprodução

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SEXTA-FEIRA, 19  DE NOVEMBRO DE 2021 N.º 3.924R$ 1,50ANO 28

Retomada de obra na rodovia dos Tamoios 
gera 364 vagas de emprego no Litoral Norte
Postos de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba e São Sebastião recebem candidatos até a 
próxima sexta-feira; promessa é de que contorno de rodovia deve ser concluído até dezembro de 2023

Os PAT’s (Postos de Aten-
dimento ao Trabalhador) de 
Caraguatatuba e São Sebas-
tião iniciaram na manhã desta 
terça-feira (16) o recebimento 
de currículos dos candidatos 
em atuar nas obras do con-
torno viário da Rodovia dos 
Tamoios (SP-99).  São 364 va-
gas de emprego. As inscrições 
serão encerradas na próxima 
sexta-feira (19).

Desde o anúncio do gover-
nador João Doria (PSBD), em 
21 de setembro, sobre a re-
tomada das melhorias na Ta-
moios, centenas de moradores 
do Litoral Norte aguardavam 
a abertura do cadastramento 
para o processo seletivo.

Segundo a Prefeitura, o 
PAT da cidade conta com 202 
oportunidades para a obra. As 
duas funções com mais vagas 
são para motorista de cami-
nhão basculante (53) e a de 
ajudante de usina/ produção 
(46). Os demais 103 postos de 
trabalho são divididos entre 
os cargos de auxiliar de usi-
na de asfalto, ferramenteiro, 
greidista, pedreiro, motorista 
de carreta, motorista de ca-
minhão betoneira, sinaleiro 
de guindaste, operador de 
carregadeira, operador de 
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rolo compressor e operador 
de empilhadeira. 

Os interessados em parti-
ciparem do processo seletivo 
devem comparecer ao PAT 
de Caraguatatuba, que fica à 
rua Taubaté, nº 520, no bairro 
Sumaré, das 8h às 12h. Além 

do currículo, os candidatos 
devem apresentar o RG, CPF 
e a Carteira de Trabalho. 

O PAT de São Sebastião 
oferece 162 oportunidades 
para atuação na Tamoios. Ao 
contrário da Prefeitura de 
Caraguatatuba, São Sebastião 

não revelou em seu boletim 
o número de vagas ofertadas 
por função. 

Além de carpinteiro de 
obras e controlador de acesso, 
o órgão público recebe currí-
culos de greidista, ferramen-
teiro, marteleiro, motorista de 

Prefeitura de Cruzeiro dá inicio à obra 
para receber unidade do Poupatempo
Prefeitura promove adequações em prédio do INSS no Vila Paulista, que receberá sede para o serviço, expandido 
nas cidades da região; órgão estadual deve começar atender população no primeiro trimestre do próximo ano

Quase seis meses após o 
aval do Estado para a implan-
tação do Poupatempo em 
Cruzeiro, a Prefeitura iniciou 
no último fim de semana a 
obra de adequação do prédio 
que receberá a unidade. A 
expectativa municipal é que 
o posto de serviços entre em 
funcionamento até o fim de 
março de 2022.

De acordo com a atual ges-
tão municipal, comandada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), as equipes da 
secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos atuam desde a 
última sexta-feira (12) nas 
modificações do prédio do 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), localizado no 
bairro Vila Paulista, que em 
breve abrigará o Poupatempo.

Segundo o Executivo, as 
adequações buscam moder-
nizar o imóvel e adaptá-lo 

Lucas Barbosa
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Área onde será implantada unidade do Poupatempo, em Cruzeiro; obras na região central já começaram

Foto: Arquivo Atos

para receber um alto fluxo de 
usuários devido aos diversos 
serviços oferecidos pelo órgão 
estadual, como a emissão da 
2ª via da CNH (Carteira Nacio-
nal de Habilitação), renovação 
de carteira de identidade (RG), 
disponibilização de atestado 
de antecedentes criminais e 
emissão de CTPS (Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social). Uma das principais 
adequações ocorre no terreno 
que fica ao lado do prédio, que 
está recebendo obras para 
se tornar um amplo estacio-
namento.

Além de destacar a impor-
tância da implantação posto 
do Poupatempo, Fonseca 
apontou outros órgãos que 
serão incorporados ao prédio. 
“Funcionarão diversos ou-
tros serviços, como o Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito), Receita Federal, o 
próprio INSS, que continuará 
no espaço, ou seja, a população 
não perderá nenhum serviço, 
muito pelo contrário. Teremos 

um atendimento diferenciado, 
com mais agilidade e comodi-
dade para nossa população, 
trazendo para esse espaço, 
além do Poupatempo, outros 
serviços como Procon (Progra-
ma de Defesa e Proteção do 
Consumidor), PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
e Banco do Povo”.

A expectativa municipal é 
que a modernização do prédio 
seja concluída logo no início 
de 2022, possibilitando que 
o Poupatempo inicie sua 
operação até o fim do pri-
meiro trimestre. Enquanto a 
adequação do imóvel fica à 
cargo do Munícipio, o Estado 
investirá cerca de R$ 160 mil 
na aquisição de mobiliário e 
equipamentos tecnológicos.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Cruzeiro informações sobre 
o valor que é investido na 
modernização do prédio, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

caminhão basculante, moto-
rista de caminhão betoneira, 
motorista de carreta, opera-
dor de carregadeira, operador 
de empilhadeira, operador de 
usina e sinaleiro de guindaste.

Munidos com currículo, 
CPF, RG e a Carteira de Tra-

balho, os moradores de São 
Sebastião devem se inscrever 
no PAT, que funciona das 8h 
às 17h, localizado à avenida 
Guarda-Mor Lobo Viana, nú-
mero 435, no Centro.

Histórico – Paralisada pelo 
Estado desde 2018, a obra de 
contorno viário, orçada em R$ 
1,5 bilhão, consiste na cons-
trução de uma via de ligação 
expressa entre dois trechos 
da Tamoios e o Porto de São 
Sebastião, contando com 46 
pontes e viadutos. O primeiro 
trecho, que liga Caraguatatu-
ba à Ubatuba, já tem 80% do 
serviço concluído e um prazo 
de entrega previsto para 
março de 2022. Em contra-
partida, o de Caraguatatuba 
à São Sebastião está apenas 
com 60% da obra feita, tendo 
a previsão de conclusão para 
o fim de 2023.

De acordo com a secreta-
ria estadual de Logística e 
Transporte, a implantação da 
via de ligação expressa, que 
terá uma extensão de 33,9 
quilômetros, possibilitará o 
desafogamento dos trechos de 
serra da Tamoios, já que os ca-
minhões e carretas utilizarão 
o contorno para acessarem 
diretamente o Porto de São 
Sebastião.

Iniciada em outubro de 
2013, na gestão do então 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), a obra tinha a previ-
são inicial de ser concluída 
em cerca de dois anos, mas 
após atrasos no cronograma e 
problemas técnicos, o serviço 
foi paralisado pela gestão do 
governador Márcio França 
(PSB), em 2018. A melhoria foi 
retomada pelo Estado apenas 
no fim de setembro de 2021, 
já no governo de João Doria.
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É SÓ NA ULTRA FRIDAY QUE TEM ESSE 
COMBO DE VANTAGENS.

INTERNET FIXA
MAIS ESTÁVEL DO BRASIL,
CONFIRMADA PELO SPEEDTEST ®

+

POR 1 ANO

LEVE
ASSINE 250 MEGA

350MEGA
R$
POR99,99

NO COMBO

POR MÊS

ULTRAVELOCIDADE
E DISCOVERY+ JUNTOS.

Oferta Black Friday válida de 10 a 24/11/2021, na contratação combinada dos serviços anunciados, promocionalmente Claro net vírtua 350 Mbps (250 Mbps mais 100 Mbps adicional) 
com Claro Móvel OU TV a partir de R$ 149,98/mês. Assinatura discovery+ inclusa por 12 meses, após esse prazo, cliente deverá optar pelo serviço. Oferta sujeita à análise de crédito, permanência mínima de 12 meses, pagamento em débito 
automático e fatura digital. O cancelamento de um ou mais serviços pode acarretar em multa proporcional e perda de benefícios atribuídos à oferta. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada, em conformidade com a Regulamentação 
de Qualidade da Anatel vigente. Consulte condições de aquisição, restrições no Regulamento da oferta e disponibilidade técnica dos serviços e canais em seu endereço https://www.claro.com.br/black-friday "Com base nas análises da Ookla® do Speedtest 
Intelligence® referentes aos dados do Consistency Score™ no Brasil do 3º trimestre de 2021. Marcas comerciais Ookla® usadas sob licença e reimpressas com permissão. A velocidade da internet pode variar em função das condições externas da rede. Para mais 
informações, acesse claro.com.br."

Espetáculo da BuZum, que tem apresentações em Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, nos próximos dias

Prefeitura de Aparecida vai cancelar 
concurso aberto antes da pandemia

A Prefeitura de Aparecida 
vai cancelar o concurso pú-
blico, aberto em janeiro de 
2020, após a empresa Direc-
ta alegar a inviabilidade de 
aplicação da prova devido 
à defasagem do custo de 
operação. O anúncio foi feito 
pelo secretário de Justiça e 
Cidadania, Jefferson Mon-
teiro da Silva. Com cerca de 
11 mil inscritos, o certame 
não pode ser aplicado devido 
às restrições impostas pela 
pandemia do novo corona-
vírus.

À época, o concurso ofere-
cia mais de cem vagas para 
candidatos que possuem 
ensino fundamental, médio 
e graduação completa. Os 
salários variam de R$ 1,1 
mil a R$ 4,4 mil. “A empresa 
informou à municipalidade 
que devido ao tempo de 
contratação e à demora na 
aplicação da prova por causa 
da Covid-19 ficou inviável 
pelo valor que arrecadou à 
época. Então, ela (Directa) 
solicita a rescisão ou que 
haja um aporte da Prefeitura 
para que possa realizar a 
prova”, contou Silva.

O secretário informou que 
a Prefeitura iniciou tratati-

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Certame lançado em fevereiro de 2020 nunca chegou a ser realizado devido às 
restrições da pandemia da Covid-19; salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 4,4 mil

vas com a Fundação Vunesp 
(Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista) para apli-
cação do concurso em 2022. 
“A intenção do prefeito é 
de realizar (o concurso) no 
primeiro semestre de 2022 
(...), então acreditamos que 
até o meio do ano que vem 
seja realizada a prova”.

Com a rescisão oficializa-
da, o Município e a empresa 
emitirão uma nota conjunta 
informando como será re-
alizado o estorno da taxa 
de inscrição. A nota estará 
disponível no site aparecida.
sp.gov.br.

Entenda o caso – Na época, 
a então prefeita Dina Moraes 
Moreira (DEM) informou à 
redação do Jornal Atos que 
o concurso atendia princi-
palmente a determinação 
judicial que pediu que várias 
funções fossem ocupadas 
por funcionários de carreira. 
“Nós abrimos este concurso 
atendendo uma determina-
ção do MP e para suprir a 
deficiência da prefeitura 
em várias áreas, de cargos 
concursados” explicou.

Ainda segundo Dina, a 
maior preocupação da ad-
ministração era a área da 
saúde. “Temos que suprir 
principalmente dentro da 
área da saúde, por isso te-
mos urgência no preenchi-
mento dessas vagas. Então, 
assim que homologado o 
concurso, vamos contratar 
imediatamente”.

De outubro a dezembro de 
2019 foram dezenas de pes-
soas exoneradas pela Pre-
feitura. Apesar do déficit, as 
vagas abertas não atendiam 
as funções que foram alvo da 
ação do Ministério Público, 
como procuradoria jurídica 
e ouvidoria municipal.

Teatro de Bonecos faz giro pela região com “BuZum”
Peça teatral é destinada ao público infantojuvenil e gratuita; apresentações acontecem ao ar livre após pandemia em 2021

Com o retorno das ativida-
des com público autorizado 
em todo o estado, a Compa-
nhia de Teatro de Bonecos 
BuZum retomou as apresen-
tações em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Paraná. O espetáculo 
passa pela região, em cartaz 
por cidades como Aparecida, 
Lorena, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro e Lavrinhas, com sete 
sessões diárias.

Com espetáculos encena-
dos dentro de um ônibus, a 
companhia foi uma das várias 
ações artísticas diretamente 
afetadas pela pandemia da 
Covid-19, ficando impedida 
de se apresentar.

Agora, a Companhia de 
Teatro de Bonecos volta com 
seu BuZum em vários municí-
pios, com sessões ao ar livre. 
A atração recebeu uma nova 
roupagem, em uma estrutura 
ampla para apresentações em 
praças e quadra, onde recebe 
a plateia com distanciamento 
orientado pela OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde).

Thamiris Silva
RMVale

“Para nós foi um desafio 
tirar os espetáculos de dentro 
do nosso ônibus-teatro, no 
entanto estamos felizes com 
o resultado e animados com 
a volta. As peças continuam 
com sua ludicidade, encan-
tando todos que as assistem”, 
ressaltou Mariane Gutierrez.

Com foco em atender o pú-
blico infantojuvenil, a BuZum 
está há 11 anos em cartaz, 
com mais de 12 mil apresen-
tações e mais de quinhentos 
milhões de expectadores, 
levando a alegria e cultura 
das peças teatrais.

Segundo o cronograma da 
companhia, após as apresenta-
ções em Roseira e Aparecida, 
a BuZum seguiu para Lorena, 
com apresentação na escola 
estadual Arnolfo Azevedo. Na 
quinta-feira (19), a peça será 
encenada na Cedesp Provim, 
que fica na avenida Coronel 
José Vicente, n° 623, das 9h 
às 14h50.

Ainda no cronograma, as 
cidades de Cachoeira Paulista 
recebem o espetáculo nos 
dias 22 e 23, e em Cruzeiro 
24 e 25.

Com capacidade para cin-

quenta pessoas por sessão, 
com duração de vinte minutos 
e classificação de 4 a 11 anos, 
a Companhia não realiza re-
servas para as apresentações. 
A orientação é chegar dez 
minutos antes de cada sessão. 

O espetáculo, que foi pre-
miado em 2016 pelo Estado 
de São Paulo, tem um reper-
tório de 14 peças, entre elas 
Filhotes do Brasil, Mundo Por-
tuguês e o Mundo é uma Bola. 

Com a apresentação da peça 
de teatro ‘Caipira’ na região, 
a atração promete resgatar a 
cultura do interior do Brasil 
com personagens folclóricos, 
como Saci-Pererê, o Curupira 
e o Lobisomem.

Todo o espetáculo é patroci-
nado pelo Grupo CCR, antiga 
Companhia de Concessões 
Rodoviárias, por meio do 
Instituto CCR.

A instituição sem fins lu-
crativos tem o objetivo de 
incentivar e apoiar projetos 
através de leis de incentivo, 
alcançando cada vez mais a 
inclusão social, desde 2014.

O cronograma completo das 
apresentações está disponível 
no site buzum.com.br.

A sede da Prefeitura de Aparecida, que anunciou que vai anular o concurso público de 2019, após desistência de empresa contratada para provas

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Fotos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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 

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 

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-

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

G uara t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especif i -
cações 12 a 20cm 
d iâmet ro  e  2 .4 0 
comprimento. Lo-
cais de fácil acesso 
para retirada. Con-
sulte frete! Valor: R$ 
45.00. Telefone: (12) 
99732-5056
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 
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: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 1,5,7,21,27,29,51,53,55,
57,63,155,197,253,257,271,279,281,283,
307,315,335,339,347
VALOR TOTAL: R$ 409.237,50 (quatrocentos e 
nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 32/2021 PROC. Nº 370/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição 
parcelada de produtos produzidos por panificadoras 
para lanche no intuito de suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que integrou 
o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA 
BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA
CNPJ: 74.550.476/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 1 ao 8
VALOR TOTAL: R$ 28.491,10 (vinte e oito mil, 
quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 - PROC. Nº 382/2021 - PE Nº 21/2021
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 o registro de preço para a aquisição de 
tiras reagentes para detecção de glicose no sangue a 
serem solicitadas, pelo período de 12 (doze) meses, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação da empresa vencedora, com 
a emissão da respectiva Ata de Registro de Preços.
E m p r e s a :  O K  B I O T E C H  C O M E R C I O  E 
DISTRIBUIÇAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.441.185/0001-17
Vencedora dos Itens: Lote 1
Valor: R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro 
mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 - PROC. Nº 381/2021 - PP Nº 33/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão acima referido, registrados 
em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei 
n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada, com o objetivo de reabilitação de 
pacientes neurológicos, com sessões a serem 
realizadas em local adequado, nas dependências da 
contratada, devendo estar no máximo a 20 Km do 
município de contratação, para garantir a segurança 
e proteção à saúde do usuário SUS, para sessões de 
equoterapia, pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e 
autoriza a contratação da empresa vencedora, com a 
emissão da respectiva Nota de Empenho.
Empresa: EQUUS EQUOTERAPIA LTDA
CNPJ: 23.407.501/0001-92
Vencedora do Item: 01
Valor: R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos 
reais).
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 - PROC. Nº 383/2021 - PP Nº 34/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, registrados 
em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei n° 
10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para realização de exames de imagens (Ressonância 
Magnética, Tomografia e Colangioressonância), para 
atender os usuários SUS do Município de Lorena, 
pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza 
a contratação da empresa vencedora.
Empresa: CLÍNICA SANTA ROSA LTDA
CNPJ: 07.542.909/0001-10
Valor: R$ 825.158,60 (oitocentos e vinte e cinco mil, 
cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

CONTRATO n°08/2021 – TP n°29/2020 – PROCESSO 
n° 462/2020
O Prefeito Municipal, nos termos do artigo 79, 
inciso I, e art. 77 e 78, inciso XII, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como da 
Cláusula 10.4 do Contrato Original, resolve rescindir 
unilateralmente o contrato administrativo supra, 
firmado com a empresa LEFON CONSTRUTORA 
E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 
34.648.442/0001-60, devido ao fato de a empresa 
ter apresentado atestado de capacidade técnica 
falso para lograr-se vencedora do certame, conforme 
demonstrado no processo administrativo 633/2021 
GPRO, Parecer Jurídico 799/2021
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Tomada de Preço Nº 07/2021 – PROC. Nº 438/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇO, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para Contratação de empresa para prestação de serviços comuns 
a engenharia de REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO 
BAIRRO DA VILA BRITO, Rua Expedicionário Teófilo Pedroso , S/N, Vila brito, 
Lorena, SP, no âmbito do Programa: esportes e Grandes Eventos Esportivos, 
do Ministério da Cidadania - Contrato de Repasse N. 1063487-31/886812/2019, 
incluindo os materiais, mão de obra e equipamentos, a realizar-se às 09h30min 
do dia 06 de dezembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de 
Licitações, situada 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.
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Com 25 mil faltantes, Pinda estende 
horário de vacinação contra Covid-19
Cidade busca ampliar cobertura vacinal contra o vírus após apontamento de baixa 
procura; Ministério da Saúde anuncia terceira dose para população acima de 18 anos

Vacinação contra a Covid, em Pinda; cidade tem dificuldade para reduzir índice de faltosos, já em 25 mil 

Fotos: Bruna Silva

Com 25 mil pessoas faltan-
tes para imunização, entre 
primeira e terceira dose, a 
secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba iniciou na 
última terça-feira (16) uma 
ação para acelerar e reforçar 
a vacinação na cidade até 
a próxima sexta-feira (19), 
com horário estendido até às 
19h. A medida busca atingir 
os moradores que ainda não 
buscaram os postos de saúde.

Com parte dos postos aten-
dendo em horário ampliado, 
a secretaria de Saúde liberou 
diversas unidades para que 
os moradores possam com-
pletar o esquema vacinal ou 
até mesmo receber a primei-
ra dose do imunizante contra 
a Covid-19.

Para crianças e adoles-
centes acima de 12 anos, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

a imunização ocorre nos 
bairros Ipê 2, Cidade Nova, 
Nova Esperança, Ciaf (Centro 
Integrado de Apoio Financei-
ro) e praça Monsenhor Mar-
condes. Para os moradores 
acima de 18 anos, as primei-
ras doses estarão disponíveis 
em todas as unidades, exceto 
Maricá. Aqueles que ainda 
não completaram o esquema 
vacinal poderão procurar os 
postos de saúde de referên-
cia. Mais detalhes podem ser 
conferidos no site oficial da 
Prefeitura, pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia dos Santos, fez um 
apelo para que os moradores 
compareçam às unidades de 
saúde. “No dia 19, estaremos 
com a campanha na Praça 
Monsenhor Marcondes, na 
região central, com acesso fá-
cil pra que as pessoas possam 
ter o ciclo completo”, ressal-

Caraguatatuba investequase R$ 40 milhões em pavimentação e drenagem

tou. Segundo a responsável 
pela pasta da Saúde, cerca de 
cinco mil pessoas ainda não 
receberam a primeira dose 
do imunizante. Ela explicou 
que é necessária a colabo-
ração dos moradores para 
que a cidade consiga vencer 
a pandemia.

Os que ainda não rece-
beram a primeira dose do 
imunizante, pessoas acima 
de 18 anos, segunda dose da 
Astrazeneca ou Coronavac 
e idosos acima de sessenta 
anos ou em alto grau de 
imunossupressão podem 
estar sujeitos a agendamento. 
Segundo o Município, o nú-
mero de pessoas é inferior ao 
número de doses do frasco. 
Para evitar perda das vacinas 
a unidade de saúde pode so-
licitar o agendamento.

Desde o início da campa-
nha de vacinação, Pindamo-
nhangaba imunizou mais de 
130 mil pessoas. O avanço da 
ação já reflete na queda dos 
números da pandemia. Des-
de a última sexta-feira (12) 
foram identificados 20 novos 
casos, ao menos 6 pacientes 
seguem hospitalizados para o 
tratamento da doença. Ainda 
nesta terça-feira (16), a rede 
privada de assistência médica 
zerou o número pacientes 
internados na UTI Covid (Uni-
dade de Terapia Intensiva).

A Prefeitura de Caraguata-
tuba iniciou, no último fim de 
semana, a execução do Plano 
Municipal de Pavimentação, 
que promoverá a moderniza-
ção do sistema de drenagem 
e recapeamento asfáltico de 
124 vias, distribuídas por 12 
bairros. Orçada em cerca de 
R$ 40 milhões, a iniciativa 
tenta evitar alagamentos e 
garantir mais segurança aos 
motoristas e motociclistas que 

Thamiris Silva
RMVale

trafegam pela cidade.
De acordo com o secretário 

de Obras Públicas de Cara-
guatatuba, Leandro Borella, 
já estão em andamento os 
serviços de melhorias em 43 
vias do município. Na região 
norte da cidade são contem-
plados trechos dos bairros 
Capricórnio e Portal da Fa-
zendinha. Na região central 
a ação foi iniciada em pontos 
dos bairros Indaiá, Martim 
de Sá e Portal Santamarina, e 
na região sul estão em obras 
diversas ruas e avenidas dos 
bairros Pegorelli, Perequê-

-Mirim e Travessão.
Em contrapartida, outras 

81 vias começarão a receber 
o serviço no início do ano que 
vem. Na região norte serão be-
neficiados os bairros Garden 
Mar, Morada do Mar e outros 
trechos do Capricórnio; na 
região central, além de mais 
pontos do Martim de Sá e do 
Indaiá, serão atendidos os 
bairros Centro, Golfinhos, Jar-
dim Britânia, Jardim Jaqueira 
e Jardim Terralão. Na região 
sul, receberão melhorias na 
pavimentação e no sistema 
de drenagem diversas ruas do 

Morro do Algodão e mais vias 
do Pegorelli, Perequê-Mirim e 
Travessão. 

A expectativa é que a me-
gaobra, como um todo, seja 
concluída até o início do 
segundo semestre de 2022. 

Além de melhorar as condi-
ções do asfalto para garantir 
um tráfego mais seguro aos 
condutores, outro objetivo 
da ação é evitar que os mora-
dores enfrentem alagamen-
tos diante de uma possível 
sobrecarga do sistema de 
drenagem. Entre os dias 18 
e 20 de outubro o município 

registrou transtornos em 
diversos bairros, já que o 
volume de chuva atingiu 100 
mm, quase metade do previsto 
para todo o mês.  

O sistema de captação e 
escoamento de águas pluviais 
(provenientes da chuva) vem 
recebendo atenção da atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Aguilar Júnior 
(MDB), que investiu cerca de 
R$ 30 milhões em sua mo-
dernização no ano passado. 
À época, foram contemplados 
com obras os bairros Bar-
ranco Alto, Jardim Jaqueira, 

Jetuba, Massaguaçu, Pere-
quê-Mirim, Poiares e Pontal 
Santamarina.


