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A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou na manhã da se-
gunda-feira (26) a doação de 
uma área de 9.009 m² para a 
construção de uma Etec (Escola 
Técnica Estadual). A iniciativa 
tenta facilitar o acesso dos 
moradores a cursos técnicos 
profissionalizantes. 

Em nota oficial, o Município 
informou que a cerimônia de 
oficialização da doação do ter-
reno, que fica no bairro Jardim 
Carolina, foi realizada na sede 
do Centro Paula Souza (CPS), 
na capital paulista. Na ocasião, 
o documento de concessão da 
área foi assinado pela prefeita 
Flávia Pascoal (PL) e pela su-
perintendente do CPS, Laura 
Laganá. 

A doação do espaço foi a 
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Ubatuba oficializa doação de área para construção de Etec 
Terreno de mais de 9 mil m² abriga prédio orçado em R$ 25 milhões; unidade deve contar com oito opções de cursos técnicos 

A prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, em apresentação de projeto para construção de ETC no Litoral Norte
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única contrapartida municipal 
exigida pelo Estado para a 
implantação de uma unidade 
da Etec na cidade. A constru-
ção do prédio, orçada em R$ 
25 milhões, e as despesas de 
funcionamento do serviço de 
ensino ficarão a cargo da se-
cretaria estadual da Educação. 

De acordo com a planta do 
projeto, a Etec de Ubatuba, que 
terá 5.842m² de área construí-
da, contará com auditório, salas 
de aula interativas, biblioteca, 
refeitório, setor administrativo, 
banheiros, espaço de reunião, 
área de convivência, laborató-
rios de ciências e de internet, 
estacionamento e ginásio po-
liesportivo com vestiários e 
arquibancadas. 

A chefe do Executivo, que 
antes de entrar para a política 
atuava como supervisora de 
ensino, comemorou o avanço 
do processo de implantação do 

equipamento público. “Ubatu-
ba foi vitoriosa por conseguir 
essa melhoria tão importante 
e que era esperada há muito 
tempo pela população. A Etec 
vai colaborar muito com a 
qualificação da mão de obra 
local, capacitando profissio-
nais que vão contribuir com o 
desenvolvimento econômico 
do município”.

A construção da unidade 
havia sido anunciada pelo 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), em 6 junho, durante o 
evento ‘Governo na Área’, reali-
zado em São José dos Campos. 
Na oportunidade, o tucano 
revelou que a escola técnica 
deverá contar inicialmente 
com oito opções de cursos, ad-
ministração, desenvolvimento 
de sistemas, informática para 
internet, nutrição e dietética, 
recursos humanos, serviços 
jurídicos, transações imobiliá-
rias e turismo.

A Prefeitura de Ubatuba e 
o Governo do Estado deverão 
divulgar as previsões de inicio e 
término da obra nas próximas 
semanas. 

Atualmente, os jovens e adul-
tos de Ubatuba que desejam 
se especializar gratuitamente 
contam apenas com as cinco 
opções oferecidas por uma 
classe descentralizada da Etec 
de Caraguatatuba, que funcio-
na na escola municipal Padre 
José de Anchieta, no bairro 
Sumaré. No local, os alunos têm 
acesso aos cursos técnicos de 
administração, recursos huma-
nos, nutrição, transações imo-
biliárias e turismo receptivo.

Santa Casa de Lorena inaugura 
Centro de Cardiologia Avançada
Prefeito anuncia verba de R$ 6 milhões e Município deve assumir os custos do Programa Infarto Zero

A Santa Casa de Lorena ga-
nhou nessa semana um Centro 
de Cardiologia Avançada, o 
SANTACOR. A cerimônia de 
inauguração, realizada na 
quarta-feira (28), contou com 
as presenças do provedor do 
Hospital, Dr. Mário Paraná; do 
superintendente Dario Costa; 
do vice provedor Luiz Gustavo 
Matos Oliveira; do prefeito de 
Lorena, Sylvio Ballerini (PSDB); 
do prefeito de Cachoeira Pau-
lista, Antônio Carlos Mineiro 
(MDB); do presidente da Câma-
ra de Lorena, Fábio Longuinho 
(PSD), médicos e secretários 
municipais.

O novo espaço está equipado 
com um tomógrafo de última 
geração, com 160 canais, 
capaz de realizar diversos 
exames em alta resolução, 
desde angiotomografia das 
coronárias até os mais comple-
xos relacionados às especiali-
dades vascular e neurologia. 
O equipamento foi adquirido 
por meio de uma doação do 
grupo Valgroup, que há anos 
contribui voluntariamente com 
o hospital.

O provedor da Santa Casa, 
Dr. Mário Paraná, afirmou que 
a inauguração desse centro 
é um avanço para a cidade e 
para a população de Lorena. 
“Tudo o que nós fazemos aqui 
é em benefício da população. 
Com esse equipamento (tomó-
grafo) poderemos salvar mais 
vidas. Por isso, eu agradeço”, 
enfatizou. 

Além do Centro de Cardio-
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logia Avançada, a Santa Casa 
já conta com um Centro de 
Hemodinâmica. O pontapé 
no setor foi liderado pelo 
cardiologista intervencionista, 
Dr. Luiz Heitor Demolinari Jr, 
que afirmou que o “serviço 
representa um marco para 
a saúde de Lorena e região”. 
A hemodinâmica é capaz de 
trazer o diagnóstico detalhado 
e o tratamento de doenças 
cardíacas através de méto-
dos seguros e minimamente 
invasivos.

O prefeito de Lorena lem-
brou durante a inauguração 
que as Santas Casas vivem uma 
situação muito difícil no Brasil, 
e sem apoio a situação fica 
ainda pior. “Por isso, eu tenho 
corrido atrás e conseguido 
várias verbas para o hospital. 
Nós conseguimos, na última 
segunda-feira, do governo 
do Estado, uma verba de R$ 
6 milhões que deve chegar 
entre novembro e dezembro. O 
governador nos prometeu que 
Lorena vai receber verba men-
sal para poder ser referência 
em algumas especialidades na 
região. E o programa Infarto 
Zero será um dos beneficia-
dos”, destacou Sylvio Ballerinni.

Já para o superintendente 
da Santa Casa, Dario Costa, o 
Centro de Cardiologia eleva a 
Santa Casa a um novo pata-
mar. “Hoje nós fazemos, por 
exemplo, o atendimento da 
maternidade de alto risco, mas 
não somos habilitados pelo 
Ministério da Saúde. Agora 
nós vamos fazer a parte de 
cardiologia, de hemodinâmi-
ca e isso leva a Santa Casa a 
ser considerada um hospi-

tal de alta complexidade. Já 
iniciamos todo o processo 
de habilitação desse serviço 
há quatro meses e estamos 
aguardando uma resposta do 
Ministério da Saúde”, revelou. 
“Dentro do levantamento do 
próprio Ministério da Saúde 
já vem uma verba de R$ 60 
mil no nosso teto MAC (Bloco 
de Financiamento da Atenção 
de Média e Alta Complexida-
de), que é exclusivo para esse 
serviço”. 

Costa informou que a Santa 
Casa, mesmo com os repasses 
do Ministério da Saúde, tem 
ficado deficitária e sempre 
precisa de mais recursos. “Na 
verdade, tem que ser um tripé 
verbas municipal, estadual e 
federal, um suprindo a falta do 
outro. Nós estamos buscando 

junto ao Estado e ao governo 
federal recursos para que a 
gente possa prestar um serviço 
com mais qualidade ainda”.

Sobre o programa Infarto 
Zero, que inclui o serviço de 
hemodinâmica e tem custo à 
Santa Casa de R$ 390 mil por 
mês, o superintendente contou 
que ele é desenvolvido pelo 
cardiologista intervencionista, 
Dr. Luiz Heitor Demolinari Jr, 
e que o prefeito “comprou a 
ideia”. “Nós já fizemos um pro-
jeto-piloto do programa para 
saber como ia funcionar, mas 
como existia a promessa do 
governo do Estado de aportar 
R$2,3 milhões na Santa Casa, 
o prefeito preferiu esperar 
porque com o repasse seria 
possível fazer o programa. 
O fato é que o Estado não 

enviou o dinheiro e agora o 
prefeito falou novamente que 
vai bancar o programa para a 
população de”.

O programa – Com o intuito 
de reduzir os índices de mor-
talidade por infarto agudo do 
miocárdio, a Santa Casa lançou 
o “Infarto Zero”, que conta 
ainda com o procedimen-
to denominado angioplastia 
primária, realizado ainda no 
atendimento emergencial.

A possibilidade de se sub-
meter a esse procedimento, 
em um momento inicial da 
manifestação da doença, per-
mite uma melhor recuperação, 
como explicou o cardiologista 
criador do projeto, Dr. Luiz 
Heitor Demolinari Jr. “Isso 
vai trazer um benefício para a 
população de Lorena, porque 

nós vamos ter a oportunidade 
de tratar esses pacientes de 
forma mais precoce, tentando 
assim reduzir a mortalidade 
da doença que mais mata na 
nossa era”.

Em Lorena, mensalmente, 
uma média de cinco pacientes 
aguardam pelo menos uma 
semana para serem transferi-
dos para outro município na 
realização do atendimento, 
como reforçou a gerente de 
enfermagem da Santa Casa, 
Elaine Virgínio. “Hoje, via de 
regra, é feito em São José dos 
Campos ou em Taubaté. A 
nossa ideia é de que a gente 
consiga aplicar esse protocolo 
de dor torácica para identificar 
os pacientes subnotificados e 
também atender esses que nós 
já conhecemos a demanda”.

Representantes do Valgroup de Lorena, Paola Geromini e o prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro conhecem novo tomógrafo
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1 DE OUTUBRO DE 20222

(12) 99148-2196

A Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou na última semana 
uma operação de recapea-
mento asfáltico que contem-
plará 12 vias da região cen-
tral do município. Orçado 
em R$ 13 milhões, o serviço 
tenta evitar acidentes de 
trânsito e garantir avanços 
no setor da mobilidade ur-
bana.

De acordo com o governo 
do prefeito Thales Gabriel 
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Fonseca (PSD), a equipe da 
secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos atua desde a 
última quinta-feira (22) na 
recuperação do pavimento 
da rua Doutor Celestino, 
popularmente conhecida 
como Rua 7. Com uma ex-
tensão de 1,1 quilômetro, 
que necessita de 11.100 m² 
de recapeamento asfáltico, o 
trecho contemplado da Rua 
7 vai desde o cruzamento 
com a avenida Vereador 
João Silvano de Mesquita até 
a travessa com a rua Othon 
Barcellos. 
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Trabalho de recapeamento realizado em vias na região central de Cruzeiro; Prefeitura conta com investimento de R$ 13 milhões e apoio Estado

Com apoio estadual, Cruzeiro 
retoma recapeamento asfáltico

Após a conclusão do ser-
viço na Rua 7, a operação 
atenderá a rua Coronel José 
de Castro, mais conhecida 
como Rua 5, e a avenida 
Nesralla Rubez, tradicional-
mente chamada de Rua 4. 
O serviço de recapeamento 
consiste na aplicação de 
uma nova camada de asfalto 
sobre o pavimento existente, 
assim corrigindo imper-
feições e desnivelamentos 
causados pelo tráfego de 
veículos. 

Além das avenidas Major 
Novaes, Reinaldo Elisei e 

Jorge Tibiriçá, os demais 
pontos que serão atendidos 
pela ação municipal serão 
as ruas Capitão Neco, João 
Novaes, Pastor Cícero Canu-
to de Lima, Rodrigues Alves, 
Ipiranga, Rodrigues Alves e 
José Paula de Ferraz. 

Ao todo, a operação pro-
moverá o recapeamento as-
fáltico de aproximadamente 
90 mil m² de vias. A ação 
conta com um investimento 
de R$ 13 milhões, sendo 
R$9,5 milhões provenientes 
do Estado e R$ 3,5 milhões 
de contrapartida municipal.

Operação com foco na região central deve recuperar 90 mil m² de 
avenidas e ruas; ação conta com investimento de R$ 13 milhões

Qualifica Guará abre 
oitocentas vagas em 
cursos para a região 

Os jovens de Guaratingue-
tá e região que estão em 
busca de qualificação profis-
sional ganharam mais uma 
oportunidade nesse ano. A 
partir desta quarta-feira (28) 
estão abertas as inscrições 
para 26 cursos do Qualifica 
Guará.

São cerca de oitocentas 
vagas de qualificação profis-
sional destinadas aos jovens 
de Guaratinguetá e região. 
Entre os conteúdos ofereci-
dos estão elétrica, hidráulica, 
técnico em administração, 
estética e beleza, informá-
tica, garçom, inglês, entre 
outras atividades de prepa-
ração gratuitas e oferecidas 
em uma parceria entre a 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
Senai, Sebrae e Senac.

A carga horária dos cur-
sos é de 160 horas, com 
quarenta dias letivos. Este é 
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o quarto módulo e último 
de 2022. As aulas serão 
feitas somente de forma 
presencial, no endereço do 
Qualifica Guará, que fica na 
rua Santa Clara, nº 301, no 
Bairro Campinho.

As inscrições podem ser 
feitas nesta quarta-feira 
(28) até o dia 5 de outubro. 
Hoje, o atendimento será 
das 18h às 21h, e de 29 
a 5 de outubro, das 9h às 
20h30. Para fazer a inscri-
ção é preciso ter o nono 
ano completo, ser maior 
de 16 anos e levar cópia do 
CPF, cópia do RG, cópia do 
comprovante de endereço 
e cópia do comprovante de 
escolaridade.

Para alunos com 16 e 
17 anos é necessária a 
presença do responsável 
legal na inscrição, com as 
cópias do CPF e do RG, além 
dos documentos do aluno. 
Outras informações podem 
ser acessadas pelo telefone 
(12) 3133-9303.

Ações para qualificação profissional 
atendem jovens da região a partir dos 
16 anos com ensino médio completo
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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-

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 gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. 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 

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 

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

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-

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

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 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 

mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (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
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE HOMOLOÇÃO DE LICITAÇÃO 

TP Nº 18/2022 - PROC. Nº 410/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento a tomada de preço acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de engenharia para construção da Casa Afro, para 
atender as necessidades da população do município de Lorena/SP, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão 
do contrato e respectiva nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90
Valor Total: R$ 978.093,90 (novecentos e setenta e oito mil noventa e três reais e noventa 
centavos) - DATA DA ASSINATURA: 28/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/2022 – Proc. nº 405/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 36/2022, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de cápsulas e 
embalagens a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena pelo período de 12 
meses. Considerando o recurso apresentado pela empresa M. A. TAVARES DE SOUZA
JUNIOR EMBALAGENS EPP para os Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 13, 18, 25, 26, 27, 29, 30 
e 31, diante do Parecer Jurídico n° 1499/2022, a Pregoeira, juntamente com a Comissão 
de Licitação, decidem pelo NÃO PROVIMENTO do referido acima a fim de continuar com 
a INABILITAÇÃO da empresa M. A. TAVARES DE SOUZA JUNIOR EMBALAGENS EPP.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 477/2022SUP; 
7315/2022GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação de serviço de manutenção em veículo (RENAULT MASTER MINIBUS L2 
REV AMBULÂNCIA, Placa: FJQ1I03) da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA – CNPJ Nº 03.678.526/0009-70
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 478/2022SUP; 
7319/2022GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na compra de peças para troca para continuidade de manutenção exclusiva 
em veículo (RENAULT MASTER MINIBUS L2 REV AMBULÂNCIA, Placa: FJQ1I03) da 
Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA – CNPJ Nº 03.678.526/0009-70
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 22/2022 - PROC. Nº 407/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada em sistemas para a implementação da 
rede de radiocomunicação com fornecimento de equipamentos e manutenção destinadas 
à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes do município de Lorena, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, 
com emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
Empresa: TRC TELECOM LTDA - CNPJ: 05.054.250/0001-28
Vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5.
Valor Total: R$ 191.600,00 (Cento e noventa e um mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PP Nº 25/2022 - PROC. Nº 458/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto 
é Contratação de empresa especializada em disposição final ambientalmente adequada 
de resíduos sólidos urbanos e comerciais, provenientes da coleta pública municipal, o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
Empresa: V.S.A. AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 44.060.300/0001-31
Vencedora do item: 1.
Valor Total: R$ 2.554.200,00 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil e 
duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE HOMOLOÇÃO DE LICITAÇÃO 

TP Nº 12/2022 - PROC. Nº 297/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento a tomada de preço acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de engenharia para construção da Casa da 
Juventude Lorena/SP, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a 
contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato e respectiva nota de 
empenho, conforme abaixo:
Empresa: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90
Valor Total: R$ 1.019.133,77 (Um milhão, dezenove mil, cento e trinta e três reais e setenta 
e sete centavos) - DATA DA ASSINATURA: 28/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 PROCESSO 474/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição Retroescavadeira, 
nova, zero hora, ano e modelo mínimo 2022, tração 4x4, equipada com: Motor diesel, 4 
cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 90HP para atender às necessidades 
da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, que do dia 30 de Setembro de 2022 a 21 
de Novembro de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas 
de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 21 
de novembro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 24/2022 – PROC. Nº 482/2022. O Município de Lorena-SP torna 
pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços, do tipo empreitada por 
menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de engenharia para REFORMA DA PISTA DE SKATE CSU, na Rua Cap. Oscar 
Bitencourt, s/n, para atender as necessidades da População do Município de Lorena, a 
realizar-se às 09h30min do dia 30 de Novembro de 2022, 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.

A relação do Saneamento com a Biodiversidade
Dia Mundial da Natureza destaca a importância de investimentos para preservação

O Dia da Natureza é 
ce lebrado na  próxima 
terça-feira (4). O objetivo 
da data é convidar todos 
a refletirem a respeito da 
influência das ações do ho-
mem sobre o meio ambien-
te e promover consciência.

O Saneamento Básico 
está diretamente ligado a 
preservação do meio am-

Da Redação
Piquete

biente e a saúde humana. 
O setor compõe uma parte 
importante da infraestru-
tura de um município, sua 
qualidade pode definir 
os percentuais de saúde, 
rendimento educacional, 
fatores econômicos e até 
mesmo a longevidade e 
qualidade de vida. Sendo 
um direito previsto pela 
Constituição Brasileira, 
integra os serviços de 
controle de distribuição 
de recursos, como trata-

mento, abastecimento e 
distribuição de água, bem 
como assegura a preser-
vação da biodiversidade, 
com a destinação correta 
de resíduos aos aterros 
sanitários.

A falta de investimentos 
gera problemas significati-
vos, a destinação incorreta 
de resíduos pode desem-
bocar nos rios, poluindo 
e  desencadeando uma 
série de desequilíbrios. 
A responsabi l idade do 

setor é grande em vista 
dos pilares que dependem 
de sua qualidade para so-
breviverem, é o que diz o 
diretor da Águas Piquete, 
que pertence ao Grupo 
Iguá, Mateus Banaco. “Por 
isso, utilizamos recursos 
tecnológicos e modernos, 
a fim de promover a aces-
s ibi l idade e  qual idade 
nos serviços prestados, 
contribuindo também com 
a natureza e tudo que a 
engloba”, finaliza.

Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br
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CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

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.

Caraguá ultrapassa seis mil pessoas em 
situação de rua atendidas em nove meses
Prefeitura aumenta vagas em casas de passagens e faz campanha de conscientização por auxílio na assistência

A secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania 
de Caraguatatuba anunciou 
que o município já atendeu 
cerca de seis mil pessoas em 
situação de rua esse ano. 
Atualmente, a Prefeitura 
está desenvolvendo uma 
campanha para orientar a 
população a saber como agir 
nesses casos.

A diretora de Proteção 
Social Especial, Carmem 
Ferreira, informou que o 
Município tem realizado vá-
rias ações para atendimento 
dessa população. “Nossas 
ações compreendem o aco-
lhimento, abordagem social 
e encaminhamento para as 
casas de passagem”.

A abordagem de pessoas 
em situação de rua em Ca-
raguatatuba é realizada em 
sistema 24 horas. “Atuamos 

Andréa Moroni
Caraguatatuba

das 7h às 22h e depois em 
regime de plantão. Nós tam-
bém estamos aumentando o 
número de vagas em nossas 

Equpe da Prefeitura durante ação social para atendimento de pessoas em situação de rua; trabalho de acolhimento é reforçado no município

Foto: Reprodução PMC

casas de passagem. Atual-
mente são sessenta vagas 
e vamos subir para 85”, 
explicou Carmem.

Segundo a diretora, a ci-
dade tem registrado um 
aumento no número de 
famílias em situação de 

rua. “Por isso, é necessária 
a nossa atenção, e esse au-
mento no número de vagas 
já ajuda também a acolher 

essas famílias”.
A secretaria lançou re-

centemente a campanha 
“Melhor que mudar um mo-
mento é mudar a vida”, que 
tem como objetivo orientar 
a população sobre qual é 
a melhor atitude nesses 
casos. “Nós orientamos que 
aqueles que encontrarem 
alguém em situação de rua 
deve entrar em contato com 
o nosso plantão ou acionar 
a secretaria para que seja 
possível fazer o atendimento 
adequado”.

Carmem ressaltou que 
muitas pessoas que vivem 
na rua não querem mudar 
de vida. “São vários os moti-
vos que levam as pessoas a 
continuarem a viver na rua, 
mas nós fazemos as nossas 
intervenções, encaminhamos 
para a nossa rede de servi-
ços, fornecemos passagens 
para outros municípios. Fa-
zemos o que é possível para 
atender essa população”.

Representantes do futebol amador de Guará cobram maior apoio
Grupo ligado à Afag protocola pedido na sessão da segunda-feira por maior apoio financeiro e liberação de áreas esportivas

Representantes de 16 clu-
bes do futebol amador de 
Guaratinguetá estiveram na 
segunda-feira (26) na Câma-
ra para um ato reivindicando 
melhorias para a modalida-
de. Liderados pelo presidente 
da Afag (Associação dos 
Clubes de Guaratinguetá), Gil 
Willian Serapião, a principal 
demanda das equipes foca 
a infraestrutura do esporte 
amador na cidade.

Destacando os principais 
problemas que o futebol 
amador enfrenta atualmente 
e os pontos que necessitam 
de melhorias, o pedido com 
as assinaturas dos represen-
tantes dos clubes foi entre-
gue ao presidente da Câma-
ra, Arilson Santos (PSC). “A 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

nossa principal reivindicação 
é a questão da infraestrutura, 
que são os campos que estão 
em situação precária. Não 
temos condições mínimas 
de estar usando os campos. 
Falta documentação e até 
mesmo a parte de seguran-
ça”, frisou Serapião. “Estamos 
protocolando nossas reivin-
dicações para que elas sejam 
ouvidas e a gente consiga ter 
sucesso, para não precisar 
ficar cancelando rodadas 
do campeonato amador”, 
completou.

No abaixo-assinado entre-
gue à Câmara, campos que 
necessitam de melhorias 
foram citados, como Chico 
Vaz e campo do Pedregu-
lho, além da necessidade de 
uma ambulância durante a 
realização dos jogos. Repre-
sentante do Chubazianos FC, 
atual campeão da primeira 

divisão da Copa da Amizade, 
campeonato que dá acesso 
à disputa do Campeonato 
Amador em Guaratinguetá, 
Paulo Barbosa salientou a ne-
cessidade de mais repasses 
financeiros à categoria. “Nós 
também estamos pleiteando 
para que aumente a verba 
para o amador, para entrar 
na LDO (Lei de Diretrizes Or-
çamentárias) agora no fim do 
ano, passando pela Câmara, 
para cogitar o próximo ano”, 
apontou. 

Atualmente, o futebol 
amador do município con-
ta quarenta equipes, que 
disputam o Campeonato 
Amador de Guaratinguetá  
e 1ª e 2ª divisões da Copa 
da Amizade. A última com-
petição está sendo realizada 
neste momento e com a 
participação de equipes de 
outras cidades. O torneio é 

considerado um campeona-
to particular, já que conta 
com cobrança de taxa de 
cada equipe e um valor por 
cada partida. Os jogos da 
segunda divisão da Copa são 
realizados apenas no campo 
do bairro da Nova Guará. 
Já o Campeonato Amador, 
considerado o principal de 
Guaratinguetá e promovido 
pela Afag, é a competição 
que hoje enfrenta problemas 
e não está sendo realizado 
por depender de campos sem 
o AVCB (Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros), como 
é o caso dos campos do Chico 
Vaz e do Pedregulho.

Segundo o presidente da 
Afag, após o ato na Câmara, 
a secretaria de Esportes do 
município definiu que o Es-
tádio Professor Dario Rodri-
gues Leite estará disponível 
até que a documentação 

do Chico Vaz e Pedregulho 
esteja em conformidade. A 
partir de agora, a Afag deve 
organizar o calendário de jo-

gos do Campeonato Amador 
no estádio municipal, desde 
que não coincidam com jogos 
do Atlético Guaratinguetá.


