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Por implantação ou expansão, 
quatro empresas pedem doação 
de áreas em Lorena

Reajuste do
táxi previsto 
para outubro 
em Ubatuba

Pág. 4

Além de denúncia sobre voto de Careca em 2020, vereadores decidiram também 
engavetar acusação de abuso de poder contra o ex-prefeito Fábio Marcondes 

Câmara arquiva relatório
da CPI do “Voto Fantasma” 

A Câmara de Lorena decidiu  
pelo arquivamento total do re-
latório final da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) do 
“Voto Fantasma”. O relatório 
foi engavetado por 13 votos 
contra 1, do vereador Bruno 
Lorena (PSDB), que foi o rela-
tor do parecer, e uma absten-
ção de Jair Guedes (PODE). 
O vereador Elcio Vieira, o 
Elcinho (PSB), não votou. Com 
o resultado, foram arquivadas 
a denúncia de irregularidade 
na votação em nome de Careca 
e o encaminhamento da acusa-
ção contra o ex-prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) por 
suposto acesso às imagens 
do COI (Central de Operações 
Integradas), Pág.  2 Pág.  2

Foto: Arquivo Atos

Marcondes e Careca da Locadora, foco de denúncias arquivadas na sessão da última segunda-feira;  "voto fantasma" foi investigado por dois anos

Reunião com o prefeito de Aparecida, Piriquito, que tem o intuito de alinhar realização da Operação Padroeira

Aparecida inicia "Operação 
Padroeira 2022" esperando 
até dois milhões de pessoas

A Prefeitura de Aparecida 
fez novos anúncios sobre a 
“Operação Padroeira 2022”, 
na sexta-feira (2), com foco nas 
ações para o maior evento da 
região. O planejamento envol-
ve as secretarias de Turismo, 
Segurança Pública e Trânsito, 
Indústria e Comércio e órgãos 
de segurança como Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Guarda 
Civil Municipal e Conseg (Con-
selho Municipal de Segurança). 
Além do prefeito Luiz Carlos de 

Siqueira, o Piriquito (Podemos), 
representantes das pastas e 
forças de segurança estiveram 
presentes na coletiva de apre-
sentação das ações. A operação, 
que atua em parceria com San-
tuário Nacional de Aparecida, 
tem início neste mês. De acordo 
com a PRF, setembro e outubro 
são os meses de maior fluxo 
de visitantes por conta da pro-
ximidade com o Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, celebrado, 
em 12 de outubro.
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Foto: Reprodução PMA

Tribunal de Justiça barra “taxa 
do turismo” em São Sebastião e 
proibe de cobrança para fretados

O TJ-SP (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo) de-
cretou, na última semana, a 
extinção da cobrança da “taxa 
de turismo” de São Sebastião. 
O órgão judicial considerou 
inconstitucional a lei municipal, 
criada em 2020, que instituiu 
a tarifa. 

Publicada no último sábado 
(3), o veredito do TJ-SP deter-
mina que a Prefeitura deixe 
de cobrar as taxas  sobre as 
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empresas de veículos fretados 
que promovem excursões tu-
rísticas para a cidade praiana.

Para terem acesso ao muni-
cípio, os motoristas de ônibus 
tinham que pagar uma quota 
de R$ 2.633, os de micro-ôni-
bus R$ 764 e os de van R$ 543.

A decisão judicial levou em 
conta o fato de que a tarifa 
só poderia ser cobrada caso 
existisse uma contraprestação 
de serviço público. O processo 
judicial foi movido pela em-
presa Pindatur, sediada em 
Pindamonhangaba, que realiza 
fretamentos de ônibus.

Turistas curtem praia na orla de São Sebastião; Justiça determina fim da cobrança de taxa para visitantes

Foto: Reprodução PMA

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo) confirmou na 
última semana que os valo-
res das tarifas do táxi em 
Ubatuba serão reajustados 
no fim de outubro. Auto-
rizado pela Prefeitura, o 
aumento dos preços das cor-
ridas variará de 11% a 32%, 
dependendo da “bandeira’. 
Órgão de fiscalização esta-
dual, o Ipem-SP publicou na 
sexta-feira (2) uma portaria 
que estabelece que os táxis 
da cidade litorânea terão 
seus taxímetros alterados 
a partir de 17 de outubro. 
A medida atende ao decreto 
municipal baixado em 6 de 
julho pela prefeita Flávia 
Pascoal (PL), que determi-
nou o reajuste do serviço. A 
mudança respeita uma soli-
citação da ATU (Associação 
dos Taxistas de Ubatuba), 
que alega a necessidade 
da ação.

Guará abre 
incrições de 
concurso com 
noventa vagas

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está com inscrições 
abertas para o concurso públi-
co com mais de noventa vagas 
em diversos setores. Realizada 
por meio da Vunesp (Vestibu-
lar da Universidade Estadual 
Paulista), as provas são para 
cargos destinados ao ensino 
fundamental, médio, técnico 
e graduação completa.

Os preenchimentos das 
vagas para pessoas com en-
sino fundamental são para 
ajudante geral, borracheiro, 
carpinteiro, coveiro, jardi-
neiro, mecânico, pintor de 
paredes, rasteleiro, eletricis-
ta, operador de máquinas 
de grande e pequeno porte, 
padeiro pedreiro e soltador. 
Nesta categoria, os salários 
variam de R$ 1.598,92 a 
R$1.975,51.

Para os concorrentes com 
ensino médio são oferecidas 
vagas para agente sanitário, 
almoxarife, fiscal de feiras e 
mercados, laboratorista de pa-
vimentação, mestre de obras, 
motorista entre outros. Os sa-
lários variam de R$1.852,04 
a R$ 2.222,24.

No nível técnico estão 
disponíveis contabilidade, 
enfermagem, agrícola, am-
biental e topografia. A faixa 
de salário para este grupo é 
de R$1.852,04 a R$ 2.222,24.

As vagas para o ensino 
superior têm o salário a 
partir de R$ 2.469,39 com 
cargos para os setores da 
saúde, infraestrutura, edu-
cação, financeiro, adminis-
trativo e esportivo. O valor 
das inscrições varia entre a 
escolaridade, sendo ensino 
fundamental R$ 55, médio 
e técnico R$ 80 e superior 
R$95. As inscrições seguem 
até o próximo dia 22 e po-
dem ser realizadas pelo site 
vunesp.com.br.

Da Redação
Guaratinguetá



7 DE SETEMBRO DE 20222

Câmara de Lorena arquiva relatório da CPI do 
“Voto Fantasma” e acusação contra Marcondes
Além de denúncia sobre voto de Careca, vereadores decidiram engavetar acusação de abuso de poder

A Câmara de Lorena decidiu, 
na sessão da segunda-feira (5), 
pelo arquivamento total do re-
latório final da CPI (Comissão 

Francisco Assis 
Lorena 

Parlamentar de Inquérito) do 
“Voto Fantasma”. O relatório 
foi engavetado por 13 votos 
contra um, do vereador Bru-
no Lorena (PSDB), que foi o 
relator do parecer, e uma abs-
tenção de Jair Guedes (PODE). 
O vereador Elcio Vieira, o 

Elcinho (PSB), não votou.
Com o resultado, o pedido 

para o arquivamento da de-
núncia de irregularidade na 
votação em nome de Careca e 
o encaminhamento da acusa-
ção contra o ex-prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) por 

suposto acesso ao videomo-
nitoramento do COI (Central 
de Operações Integradas), 
que identificou o parlamentar 
fora do plenário durante vo-
tação, sem seguir os trâmites 
do sistema, também foram 
arquivados.

Entenda o caso – Na sessão 
do dia 29 de agosto, dois anos 
após o início das investigações, 
o relatório da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
do “Voto Fantasma” foi apre-
sentado e votado. Por 2 a 1, o 
documento trouxe a recomen-
dação para arquivamento do 
caso, que envolvia o voto do 
vereador Careca da Locadora 
(PSDB), computado, apesar de 
sua ausência no plenário, em 
agosto de 2020.

A denúncia de fraude em 
voto do parlamentar foi feita 
pelo então prefeito Fábio 
Marcondes, que flagrou, em 
vídeo, Careca fora do prédio 
do Legislativo, enquanto o 
plenário votava um projeto 
sobre a alteração da lei com-
plementar que regulariza 
as PPP’s (Parcerias Público-
-Privadas), utilizadas para 

formalizar tratativas sobre 
os resíduos sólidos.

O nome de Careca da Loca-
dora apareceu no painel ele-
trônico da Casa, enquanto ele 
resolvia problemas pessoais. A 
situação criou nova polêmica 
na cidade e uma primeira 
formação de CPI iniciou a in-
vestigação, contando na época 
com Elcio Vieira Júnior (PSB), 
Fábio Longuinho (PSD) como 
relator e Waldemilson da Silva, 
o Tão (PL), como membro. Os 
dois últimos acabaram subs-
tituídos em 2021 por Lorena 
e Ribeiro, respectivamente. 
A nomeação gerou contro-
vérsia, já que os três estavam 
entre os acusados pelo então 
prefeito, durante participação 
no programa Atos no Rádio, 
de formar um esquema que 
deturpou a votação.

Careca foi ouvido pela co-
missão e pela equipe do Atos 
no Rádio, em programa apre-
sentado em novembro, quando 
frisou que não havia votado e 
que teria deixado a Câmara 
para resolver um problema 
junto a seu pai.

De denunciante a denuncia-

do. Foi assim que o ex-chefe 
do Executivo acabou também 
acusado e investigado na Câ-
mara por suposto acesso ao 
videomonitoramento do COI 
(Central de Operações Inte-
gradas) sem seguir os trâmites 
do sistema.

O relatório da investigação 
apontou que não há condições 
de se chegar ao responsável 
pela votação e recomentou 
o arquivamento da apuração 
sobre o “voto fantasma”.

O mesmo documento seguiu 
direção diferente quanto à de-
núncia sobre Marcondes. Dois 
dos três parlamentares (ape-
nas Bruninho votou contrário) 
pediram encaminhamento da 
acusação contra o ex-prefeito 
para o Ministério Público. 
Marcondes negou que teve 
acesso irregular às imagens e 
chegou a responder à época 
que “... estão desviando o foco. 
O foco é quem votou no lugar 
do vereador Careca. Eles estão 
desviando para as imagens 
e principalmente tirando o 
foco do que seria realmente, 
com o teatro que eles estão 
montando”.

Fábio Marcondes e Careca da Locadora, foco de denúncias arquivadas na sessão da última segunda-feira

Foto: Arquivo Atos

Reajuste do valor do serviço de táxi 
é previsto para outubro em Ubatuba 
Mudança é autorizada pela Prefeitura da cidade litorânea depois de pedido 
feito pela categoria; tabela de preços não passava por alteração há seis anos 

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo) confirmou na 
última semana que os valores 
das tarifas do táxi em Ubatu-
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ba serão reajustados no fim 
de outubro. Autorizado pela 
Prefeitura, o aumento dos 
preços das corridas variará 
de 11% a 32%, dependendo 
da “bandeira’. 

Órgão de fiscalização esta-
dual, o Ipem-SP publicou na 
sexta-feira (2) uma portaria 

que estabelece que os táxis 
da cidade litorânea terão seus 
taxímetros alterados a partir 
de 17 de outubro. A medida 
atende ao decreto municipal 
baixado em 6 de julho pela 
prefeita Flávia Pascoal (PL), 
que determinou o reajuste 
do serviço. De acordo com a 

decisão municipal, a mudança 
respeita uma solicitação da 
ATU (Associação dos Taxis-
tas de Ubatuba), que alega a 
necessidade da ação já que 
os valores do serviço estão 
“congelados” desde 2016.

Dessa maneira, o preço da 
“bandeirada”, valor inicial 
da corrida, aumentará 11%, 
saltando de R$ 4,50 para 
R$5. Já a bandeira 1, aplicada 
das 6h às 19h59, subirá 32%, 
passando de R$4,90 para 
R$6,50. Com um reajuste um 
pouco menor do que a ante-
rior, a bandeira 2, cobrada 
das 20h às 5h59, crescerá 
27%, mudando de R$ 6,10 
para R$ 7,80.

De acordo com a portaria 
do Ipem-SP, no dia 17 de 
outubro os taxistas deverão 
levar os veículos, das 9h às 
15h, para o procedimento 
de alteração do aparelho 
taxímetro na base que será 

Taxistas, alvos de projeto para reajuste de tarifa do serviço em Ubatuba

Foto: Arquivo Atos

montada na rua Carlos As-
seburgo, no bairro Itaguá. 
Antes de comparecer ao 
local, os profissionais devem 

efetuar o pagamento da taxa 
metrológica e o agendamen-
to do serviço pelo site ipem.
sp.gov.br.
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Parque Tecnológico Unifatea completa um ano 
e comemora com conferência internacional 
Evento com presença de gestora de atuação em inovação da IMC e inauguração de Espaço Empresarial Yassuo Imai

Uma conferência interna-
cional e a inauguração do 
espaço empresarial marcam, 
na quinta-feira (8), o aniver-
sário de um ano do Parque 
Científico e Tecnológico do 
Unifatea (Centro Universitário 
Teresa D’Ávila). O evento vai 
reunir entidades públicas, 
prefeituras, empresas, empre-
endedores de Lorena e região 
para celebrar as atividades do 
empreendimento na cidade.

Com início às 19h, a confe-
rência será a oportunidade 
para compartilhar experiên-
cias e vislumbrar as diferen-
tes formas de cooperar com 
o ambiente de negócios em 
construção pelo centro uni-
versitário, e terá a presença 
de Gisella Imai, gestora de 

Da Redação 
Lorena 

atuação em inovação da IMC 
(empresa norte-americana de 
tecnologia).

Além de explicitar os resulta-
dos das propostas de pesquisa 
da instituição, também será 
possível compreender de que 
forma o projeto contribui, 
efetivamente, com o impulsio-
namento da economia local, 
geração de emprego e inova-
ção, experiências de projetos 
pré-incubados e incubados, 
startups, coworking e desen-
volvimento de conhecimento 
com projetos específicos para 
as prefeituras e indústrias.

A proposta do Parque Tecno-
lógico é reunir ciência, tecno-
logia e inovação em ambientes 
sinérgicos, impulsionados 
por pesquisas, experiências 
e know-how especializado já 
gerado pela instituição, que 
possui quase setenta anos de 
atuação no município.

“O Parque Científico e Tec-
nológico Unifatea se expande 
a cada ano. Em 2021, em seu 
lançamento, o empreendi-
mento já previa sua expansão 
e sinergia em múltiplos am-
bientes. Hoje, um ano depois, 
celebramos essa iniciativa 
em diferentes conexões, do 
acadêmico às respostas so-
ciais, ambientais, econômicas, 
tanto na esfera pública como 
na privada, que podemos evi-
denciar no projeto da nossa 
Clínica-Escola com pesquisa e 
extensão aliando automação, 
sustentabilidade e saúde”, 
destacou a vice-reitora e ideali-
zadora do Parque Tecnológico, 
irmã Zenilde Aparecida Fontes. 
“Buscamos soluções para pre-
feituras, empresas e parceiros, 
firmando convênios e gerando 
um ecossistema interativo. 
O caminho percorrido e a 
percorrer é de convergência, 

reforçando os compromissos 
da governança às ações sociais 
e ambientais”, completou.

Espaço empresarial – Tam-
bém no evento será inaugu-
rado o Espaço Empresarial 
Unifatea Yassuo Imai, que 
abrigará um inédito acervo 
do professor e consultor que 
é referência em gestão da qua-
lidade no país. O novo espaço 
ficará disponível aos estu-
dantes da região e poderá ser 
utilizado pelos empreendedo-
res e suas equipes. “O Espaço 
Empresarial Yassuo Imai será 
um ambiente propício para 
consultas, reuniões, formação 
continuada com acesso ao 
acervo bibliográfico diferen-
ciado, com ênfase em gestão 
de qualidade. A Unifatea abre 
as portas às empresas e suas 
equipes e também aos uni-
versitários de toda a região”, 
concluiu irmã Zenilde.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

 
 

    
 
 
 
 

T E RM O DE HOM OL OG AÇ Ã O  E  AD J U D I C AÇ Ã O D E P R O CES SO 
L I C I T AT Ó R I O  

    Estando a presente licitação em conformidade com os 

dispositivos constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de março de 1.994, e demais revisões, 

considerando que o presente certame não infringiu dispositivos da Lei 

Complementar nº 101/2.000, acolhendo o parecer jurídico e as decisões da 

Comissão Permanente de Licitações, e considerando ainda que não houve a 

interposição de recursos administrativos, resolve: 

HOMOLOGAR a presente Licitação para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos seguintes termos: 

Processo nº136/2022 
 
Convite nº010/2022 
 
Data da Homologação:06/09/2022 
 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, 
A FIM DE REALIZAR MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS 
PERTENCENTES A FAMÍLIAS HIPOSSUFICIENTES, CONFORME 
DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Considerando todo o constante do presente procedimento licitatório, em 
especial julgamento da Comissão Permanente de Licitações e Homologação 
efetuada, ADJUDICO o objeto referido no edital, em sua totalidade, considerando o 
melhor preço ofertado, a seguinte licitante: 

 Empresa: CLINICAO VETERINARIA FRANCHISING LTDA, CNPJ: 
00.256.854/0001-33, com menor valor global de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). 

Na ausência de recurso ou fatos novos, Intime-se a licitante vendedora para 
os fins de direito. 

Cachoeira Paulista, 06 de setembro  de 2022. 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 

CLUBE COMERCIAL DE LORENA  
 

C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29   
CONSELHO DELIBERATIVO 

GESTÃO 2021/2022 
 
 
 
 
 
 

                                                       Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01          CEP: 12.600-201 
                                                     Tel/Fax: (12) 3153-1212 — 3153-2932     Lorena-SP    

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

   A Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena, Ana Cristina 
Alves de Freitas Leal, no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais, em conformidade 
com os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo 
único, 55 inciso II, 56, 116, 121, 122, 123, 125, 126 inciso II, 127, 129 inciso I, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 e 175 incisos I e XVI, 
todos do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) Associados(as) em dia com suas obrigações 
estatutárias e regimentais para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, para a renovação de 
1/3 dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo para o triênio 2022/2025, a ser realizada 
na sede do Clube Comercial de Lorena sito na Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01, Centro, 
Lorena/SP, no dia 06 de novembro de 2022, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 
horas em segunda e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Eleição para renovação de 1/3 (um terço) dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo 
para o triênio 2022/2025; 

 
 
 
Observações: 
 

1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 08 de setembro de 2022, na secretaria do 
Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
 

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 07 de outubro de 2022, de acordo com o artigo 
135 do Regimento Interno; 
 

3) Nesta data é de 1.631 (um mil, seiscentos e trinta e um) o número de Associados com direito a 
voto. 
 
Lorena-SP, 06 de setembro de 2022. 
 
 
 

                                             
 

 
         ANA CRISTINA ALVES DE FREITAS LEAL 

                                                Presidente do Conselho Deliberativo  
                                                          Clube Comercial de Lorena 

 

Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-

me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 
(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 
(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  res tau rado, 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Sedan, 
16V, 4 portas, dire-
ção, vidro, trava, vi-
dro verde. Cabeçote 
Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira e 
1 vaga de garagem. 
Ar condicionado e 
p o r t ã o  a u t o m a -
tizado. Piscina ao 
ar livre! Valor: R$ 

480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 
do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 
ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 

energia trifásica. Va-
lor: R$ 1.350.000,00 
Telefone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bair ro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 
gourmet  e p isc i -
na .  Ó t ima Loc a -
lização. Valor: R$ 
350.000,00. Telefo-
ne: (12) 98213-1618

Ilhabela: Casas de 2 
e 3 dormitórios em 
condomínio fechado, 
segurança 24 ho-
ras. Área de lazer, 
com 3 piscinas, chur-
rasqueira, forno de 
pizza, playground. 
Valor: 490.000,00. 
Telefone: (11) 97100-
7369

Cunha: Vendo casa 
mui to bem enso -
larada e ventilada, 
em excelente esta-
do de conservação, 
próximo ao centro. 
Contém 3 quar tos 
(1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha 
grande com armá-
rio, banheiro social, 
garagem cober ta 
com 1 vaga, varan-
da com vista para a 
serra do mar. Par-
te de baixo com 1 
quarto, 1 banheiro 
completo, lavanderia 
e área de serviço 
grande. Quintal com 
frutíferas e canteiros 
para horta. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (11) 98744-1854

Caraguatatuba: Casa 
em Massaguaçu. 
Casa com edícula, 
possui em seu inte-
rior 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 1 banheiro 
social, área gour-

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Diversos
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 preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Prestação de Ser-
viço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanalista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, com ou sem 
efeito civil. Telefone: 
(12) 98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pessoal oferece esse 
serviço para você. 
Telefone: (12) 98299-
2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 

Caraguatatuba: Efi-
ciente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento pro-
fissional e produtos 
específicos de higieni-
zação dos mais diver-
sos tipos de tecidos. 
Também oferecemos 
reformas de estofa-
dos em geral. Nossa 
equipe está preparada 
para qualquer serviço, 
gerenciando projetos 
com a habilidade e 
experiência que nos-
sos clientes esperam. 
Telefone: (12) 99229-
4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quando 
se depara com um 
bom chocolate. Re-
ceita dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso com 
alto teor de cacau e 
de leite que provoca 
a sensação de um sa-
bor incrível e único, 
um equilíbrio perfeito 
entre o doce e o amar-
go. 200g R$ 19.99 ou 
20gg 5.00. Telefone: 
(12) 98311-3434

Guaratinguetá: Pulsei-
ra de couro trançado, 
multicamada ajustável 
de penas da moda 
masculina. Valor: R$ 
40,00. Telefone: (12) 
99664-2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina 
de Lorena, CNPJ nº 46.694.782/0001-07, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02, pelo qual acrescenta-se 
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao objeto com o objetivo de atender a 
Emenda Impositiva Federal para pagamento com recursos humanos, prestação 
de serviço e de aquisição de materiais necessários à obtenção do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros. O valor global do Termo de Colaboração passa para R$ 
368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais). Data de assinatura: 01º/09/2022.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 037/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022
OBJETO: Aquisição de um veículo utilitário, tipo pick-up, zero quilômetro, ano 
modelo e fabricação não inferiores a 2022, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO: 21/09/2022, às 09:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de 
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia 
e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 06 de setembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Com expectativa de dois milhões de visitantes, 
Aparecida inicia ‘Operação Padroeira 2022’
Número estimado de peregrinos para os meses de setembro e outubro marca retomada após período 
da pandemia; reforço na segurança é foco da ação, que conta com secretarias e órgãos de segurança

A Prefeitura de Aparecida 
fez novos anúncios sobre a 
“Operação Padroeira 2022”, 
na sexta-feira (2), com foco nas 
ações para o maior evento da 
região. O planejamento envol-
ve as secretarias de Turismo, 
Segurança Pública e Trânsito, 
Indústria e Comércio e órgãos 
de segurança como Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Guarda Civil 
Municipal e Conseg (Conselho 
Municipal de Segurança).

Além do prefeito Luiz Car-
los de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), representantes 
das pastas e forças de segu-
rança estiveram presentes na 
coletiva de apresentação das 
ações. A operação, que atua 
em parceria com Santuário 
Nacional de Aparecida, tem 
início neste mês. De acordo 
com a PRF, setembro e ou-
tubro são os meses de maior 
fluxo de visitantes por conta 
da proximidade com o Dia 

Fabiana Cugolo 
Aparecida 

de Nossa Senhora Aparecida, 
celebrado, em 12 de outubro.

Neste ano, a expectativa é 
de que dois milhões de pere-
grinos passem por Aparecida 
no período de setembro a 
outubro. No ano passado, 
considerado atípico pela orga-
nização por conta de restrições 
da pandemia da Covid-19, 
cerca de 35 mil pessoas passa-
ram pelo município na época 
festiva. Um dos presentes 
na entrevista foi o chefe do 
Serviço de Operações da PRF, 
inspetor Márcio Silva, que 
destacou a preocupação com 
a segurança de milhares de 
devotos que chegam a Apare-
cida caminhando pela rodovia 
Presidente Dutra. 

“Foram buscadas, em vários 
pontos do mundo, tecnolo-
gias, técnicas, maneiras de 
se trabalhar que pudessem 
contribuir para o quadro que 
nós encontramos aqui no 
Brasil. Eu estive na Espanha no 
último mês, passei trinta dias 
lá, acompanhando o caminho 
de Santiago de Compostela, 
executando o caminho com 

Reunião com o prefeito de Aparecida, Piriquito, que tem o intuito de alinhar realização da Operação Padroeira

Foto: Reprodução PMA

de veículos de outros locais 
para uma maior cobertura 
operacional na região.

Outro reforço na segurança 
será o Destacamento de Ca-
valaria da PM que atuou na 
Operação Inverno, em Campos 
do Jordão e será totalmente 
alocado na Companhia de Apa-
recida, para que os animais 
sejam utilizados durante todos 
os dias da Operação. Durante 
o período, aproximadamente, 
1,9 mil policiais militares atu-
arão na Operação Padroeira, 
que engloba outros pontos 
do Vale da Fé, sendo eles, o 
Santuário de Frei Galvão, em 
Guaratinguetá e o complexo 
da Comunidade Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista.

A Prefeitura de Aparecida 
complementou que a fiscaliza-
ção de vendedores ambulantes 
também será reforçada. Em 
alerta aos visitantes, a gestão 
e as forças policiais pediram a 
colaboração, em especial, com 
crianças e idosos, para que 
utilizem pulseiras de identifi-
cação e tenham atenção com 
bolsas e pertences no período.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

os companheiros da Guarda 
Civil da Espanha para a se-
gurança do caminho e entre 
os peregrinos, e isso trouxe 
uma expertise interessante. 
Essa é uma preocupação não 
só no estado de São Paulo, 
mas a nível nacional”, frisou 
o representante da PRF, que 
adiantou que em breve um 

aplicativo com ferramentas 
de auxílio aos peregrinos será 
disponibilizado por meio do 
Governo Federal.

Ainda sobre a segurança 
no período, a PRF mobilizará 
cerca de trezentos policiais, 
no período considerado mais 
crítico, de 7 a 12 de outubro, 
atuando 24 horas por dia na 

Operação Padroeira. A Polícia 
Militar, representada pelo co-
mandante de Policiamento do 
Interior (CPI-01), coronel Car-
los Henrique Lucena, divulgou 
que está dobrando o número 
do efetivo em comparação ao 
ano passado, disponibilizando 
também mais que o dobro de 
viaturas, com remanejamento 

Por implantação ou expansão, quatro empresas 
pedem doação de áreas para a Prefeitura de Lorena 
Expectativa é que novos projetos devem gerar de mais de duzentos empregos diretos e indiretos 

Proprietários de quatro em-
presas procuraram a Prefeitura 
de Lorena para solicitar a do-
ação de áreas para instalação 
ou ampliação de seus empre-
endimentos. No último mês, o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
recebeu representantes da 
Elopack, Loren Filme, Ecovale 
Contruções e Infraestruturas 
e GT-OIL.

Após apresentação das pro-
postas, os empresários Pau-

Andréa Moroni 
Lorena 

lo Falcão (Elopack), Antônio 
Francisco (Loren Filme), Marco 
Montenegro (Ecovale), Talita 
Pilan (GT-OIL) receberam do 
prefeito uma cópia da lei muni-
cipal de incentivos. “Agora eles 
vão formatar os pedidos aten-
dendo a normativa prevista na 
lei de incentivos”, explicou o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Willians Gomes.

Segundo estimativa da Elopa-
ck, com a expansão, serão gera-
dos setenta empregos diretos 
e oitenta indiretos, com total 
de cerca de 150 funcionários. 
A empresa atua no segmento 

de paletes e embalagens, com 
35 anos no mercado. O empre-
sário destacou ainda que está 
sendo considerada a doação de 
uma área às margens da BR-
459, rodovia que liga Lorena 
a Poços de Caldas, no Sul de 
Minas Gerais.

Além da Elopack, a Prefeitura 
negocia com a Loren Filme, 
fabricante de plástico filme 
stretch, entre outros materiais; 
a Ecovale Construções e Infra-
estruturas, especializada em 
pré-fabricados de concreto (a 
empresa quer se instalar no 
município e tem a expectativa 
de gerar cerca de cinquenta 
empregos diretos) e a GT-OIL, 
que fabrica e comercializa 
lubrificantes automotivos e 
industriais. A GT-OIL atua em 
todo o território nacional e 
exporta para países da Améri-
ca Latina, como Peru, Bolívia 
e Paraguai. Na unidade, são 
quase 5.000 m² de área fabril 
e armazenagem.

Assim que as empresas entre-
garem as propostas formatadas 
de acordo com a lei em vigor no 
município, a Prefeitura decidirá 
sobre os pedidos. “Estamos 
desenvolvendo, a pedido do 
prefeito Sylvio Ballerini, um 
grande programa de incentivo 
às indústrias já instaladas em 
Lorena, para que elas possam 
ser ampliadas e assim gerar 
mais empregos no município”, 
completou Willians Gomes.

Entre os pontos principais 
da lei municipal de incentivos 
estão produtos fabricados, 
faturamento previsto, valor 
do investimento, número de 
funcionários, seis meses para 
iniciar a obra, dois anos para 
concluir e estar funcionando.

Trabalho da Elopack, em Lorena; empresa solicita liberação de área para projeto de expansão na cidade
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