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Aprovação de Lei de Proteção à Saúde Bucal para as 
pessoas com autismo amplia atendimento em Lorena
Projeto de autoria do vereador Marcelo Alvarenga recebeu apoio unânime para garantir atendimento especializado

A Câmara de Lorena apro-
vou na última sessão o pro-
jeto do vereador Marcelinho 
Alvarenga (PSD) que cria a Lei 
de Proteção à Saúde Bucal da 
Pessoa com TEA (Transtorno 
do Espectro Autista). O proje-
to será enviado à Prefeitura 
e aguarda sanção do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB).

Pelo projeto, as pessoas 
com Transtorno do Espectro 
Autista passam a ter direito a 
atendimento com profissional 
especializado em saúde bucal, 
com técnicas e procedimen-
tos que melhorem a quali-
dade de vida dos autistas e 
familiares.

O vereador exaltou a luta 
de mães que têm filhos com 
TEA e buscam direitos pelo 
melhor atendimento. “Vi a ne-
cessidade de propor projetos 
que aliviem alguns traumas, 
que podem parecer corri-
queiros, mas que para essas 
famílias se tornam um verda-

Andréa Moroni 
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deiro desafio, como a ida ao 
dentista e o tratamento bucal. 
Então, propus o projeto, que 
espero seja sancionado pelo 
prefeito”, explicou Alvarenga.

O programa também deve 
ser desenvolvido em toda a 
rede municipal de saúde, in-
clusive nas estratégias do PSF 
(Programa Saúde da Família). 

Segundo a proposta, para a 
implementação do Programa 
de Saúde Pública poderão ser 
desenvolvidas parcerias, con-
vênios e termos de fomento 
com OSC’s (Organizações da 
Sociedade Civil) e faculdades 
e cursos de odontologia.

Busca por apoio – A pro-
fessora Mônica Nunes, mo-
radora de Lorena e mãe do 
Bernardo, 7 anos, portador 
de TEA, milita em favor dos 
direitos dos autistas e diz 
que entre as principais difi-
culdades encontradas pelos 
pais estão o fechamento do 
diagnóstico da doença e obter 
acompanhamento especia-
lizado. “Se a criança autista 
não tiver uma rotina, isso 
acaba desencadeando crises, 
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mesmo tomando medicações. 
Eu vejo que Lorena é uma 
cidade que precisa dar mais 
assistência para as mães”.

Mônica explicou que duran-
te a pandemia, com as crian-
ças mais em casa, começaram 
a notar comportamentos 
diferentes nos filhos. “Aqui 
em Lorena nós temos apenas 
um neurologista que atende 
no AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) e na Apae 
(Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais). E, por isso, 
o fechamento do diagnóstico 
demora, porque a demanda é 
grande”. Um dos direitos da 
criança com TEA é ter uma 
facilitadora na escola, além 
da professora, mesmo sendo 
na rede municipal. “A criança 
com o diagnóstico fechado 
tem direito a essa facilitadora 
para auxiliar a criança na es-
cola. Além disso, a escola não 
pode negar a matrícula para 
uma criança diagnosticada 
com autismo. Também com o 
diagnóstico fechado, a crian-
ça tem possibilidade de fazer 
as terapias no CRE (Centro de 
Recursos Especializados), que 
funciona na Escola Milton 
Ballerini, e na Apae. Fazer 
essas terapias particulares é 
muito caro”, informou.

Para Monica, o projeto de 
Saúde Bucal apresentado pelo 
vereador Marcelinho Alvaren-
ga e aprovado pela Câmara 
vai ajudar muito as crianças 
com TEA. “Vai ajudar muito 
as mães porque é uma dificul-
dade muito grande lidar com 
as crianças. Inclusive, quando 
meu filho teve que colocar um 
aparelho, eu procurei vários 
consultórios aqui em Lorena 
e só consegui um lugar para 
atender ele. Agradeço muito 
o vereador pelo projeto”.
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Pinda expande atendimento com 
novo Ambulatório de Saúde Mental
Espaço, que iniciou atividades, busca atender casos graves e persistentes de transtornos psicológicos 

Expandindo as ações de 
saúde, o prefeito de Pinda-
monhangaba, Isael Domin-
gues (PL), inaugurou, no 
último dia 26, o Ambulatório 
de Saúde Mental, ao lado do 
CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas). A unidade 
atenderá pacientes vindos 
da rede de atenção básica.

O objetivo do espaço é 
oferecer atendimento aos 
moradores, além de ofertar 
acompanhamento clínico 
e reinserir os usuários aos 
ambientes de convívio social, 
como o trabalho, assim como 
fortalecer os vínculos fami-
liares e estimular o exercício 
dos direitos civis.

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, explicou 
que a unidade é essencial 
para o tratamento de ca-
sos leves de saúde mental. 
Segundo ela, os pacientes 
atendidos virão encaminha-
dos pelas Unidades Básicas 
de Saúde e posteriormente 
voltarão a serem atendidos 
nos próprios bairros como 
continuidade dos tratamen-
tos. O Ambulatório de Saú-
de Mental está localizado 

Bruna Silva 
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estrategicamente próximo 
ao Pronto Socorro, pois 
caso haja a necessidade, 
os pacientes poderão ser 
atendidos rapidamente. A 
rede de saúde conta com 

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, durante evento de inauguração do ambulatório mental para atendimento na rede municipal

técnicas terapêuticas como 
musicoterapia, dança circu-
lar e arteterapia. 

A inauguração reuniu au-
toridades do município como 
o presidente da Câmara José 

Carlos Gomes, o Cal (Republi-
canos), além de secretários 
municipais. O novo espaço 
dialoga com o cenário atual. 
Segundo a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) mais 

de 18 milhões de brasileiros 
sofrem de ansiedade, fa-
zendo com que o Brasil se 
torne o “país mais ansioso 
do mundo”.

O prefeito destacou que 

a saúde é um tema amplo e 
prioridade em seu governo, 
uma vez que a criação de am-
bientes para o “desestresse 
da rotina diária” é essencial 
para a população. Ele lem-
brou ainda que o cenário foi 
explicitado durante o perío-
do mais intenso da pandemia 
da Covid-19, ao longo das 
restrições de circulação, e 
enfatizou que é a missão do 
governo municipal. “A nossa 
meta é aumentar o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
da nossa cidade para que 
as pessoas vivam com mais 
qualidade de vida”, ressaltou 
o prefeito.

O próximo passo do Muni-
cípio dentro desta pauta é a 
inauguração do Complexo 
de Saúde Mental Infanto-Ju-
venil, abrigando a nova sede 
do Caps (Centros de Atenção 
Psicossocial) infantil e o Am-
bulatório de Saúde Mental 
Infanto-Juvenil, prevista 
para acontecer em setembro 
deste ano. 

Com a inauguração, o novo 
Ambulatório de Saúde Men-
tal iniciou suas atividades 
na segunda-feira, dia 29. A 
unidade está localizada à 
rua Frederico Machado, no 
bairro São Benedito, próxima 
à Santa Casa de Misericórdia.
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Prefeitura entrega pelo menos 
749 escrituras pelo Programa 
Cidade Legal casas de Cruzeiro
Núcleos habitacionais Pedro Inácio e Bela Vista são beneficiados

A Prefeitura de Cruzeiro 
entrega, nos próximos dias, 
as escrituras para mais de 
setecentas famílias incluídas 
no Programa Cidade Legal 
do Governo do Estado. Serão 
139 moradores dos núcleos 
habitacionais Pedro Inácio, 
localizado no bairro do Pon-
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tilhão, e 610 pessoas do Bela 
Vista, no bairro do Itagaçaba.

Já foram concluídas várias 
etapas do programa e os do-
cumentos já enviados para 
o cartório, para certificação 
das matrículas. Segundo o 
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e Rural, Mário 
Notarangelli, a Prefeitura está 
aguardando as matrículas. 
“São 749 escrituras e estamos 
esperando a entrega por parte 

do cartório de registro”.
Terceiro Núcleo – O Mu-

nicípio já está trabalhando 
junto à equipe do Cidade 
Legal para a regularizar um 
terceiro núcleo, no Sebastião 
Martins. Serão beneficiadas 
79 famílias. “Já foram feitas as 
etapas de busca documental, 
plano de ação e o levantamen-
to topográfico. Agora faremos 
o levantamento individual, o 
projeto e os memoriais des-

critivos para a finalização da 
parte técnica. Depois disso 
poderemos encaminhar os 
documentos para o cartório”, 
explicou Notarangelli.

Quarto Núcleo – Segundo 
o secretário, a Prefeitura já 
solicitou a regularização da 
área da Lagoa Dourada 2. “Já 
solicitamos junto ao Cidade 
Legal e já foi publicado no 
Diário Oficial o início dos 
trabalhos”.

Notarangelli explicou que 
esses quatro núcleos são 
áreas consideradas críticas 
no município que precisavam 
de regularização. “Essa sem-
pre foi uma das prioridades 
do prefeito Thales Gabriel 
(PSD), e a nossa secretaria 
vem trabalhando para esse 
problema seja solucionado. 
Esses imóveis em situação 
irregular, as pessoas não 
conseguem vender, fazer obra 
e até ligar a energia elétrica”.

O programa – O Programa 
Cidade Legal foi criado para 
acelerar e desburocratizar os 
processos de regularização 
fundiária no Estado de São 
Paulo e atua na regularização 
de parcelamento do solo e 
de núcleos habitacionais, pú-
blicos ou privados, para fins 
residenciais, localizados em 
área urbana ou de expansão 
urbana, sem custo para os 
moradores.

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca, em parceria com Governo do Estado por regularização

Parceria com Associação 
Amando o Próximo ajuda 
pessoas em situação de 
rua em Cruzeiro e Lorena 

Ação desenvolvida pela 
Prefeitura de Cruzeiro, atra-
vés do Creas (Centro de 
Referência e Assistência So-
cial), e a Associação Amando 
o Próximo, tem prestado 
assistência à população em 
situação de rua, com maior 
foco nos dias mais frios de 
inverno. O trabalho conta 
com outra unidade, em Lo-
rena, onde também recebe 
apoio da Prefeitura.

As últimas abordagens em 
Cruzeiro foram realizadas 
nas madrugadas dos últi-
mos dias 30 e 31. Segundo o 
vice-presidente da Amando 
o Próximo, Rogério Silvério 
Pereira, a parceria tem o ob-
jetivo de se aproximar das 
pessoas em situação de rua 
e convencê-las a irem para a 
Casa de Passagem. No local 
são oferecidas refeições, 
banho e dormitórios. “Essas 
pessoas são convidadas a 
irem para a casa, nós não 
podemos obrigar ninguém 
a ir”.

Durante o inverno foram 
dezenas de ações como essa 
realizadas em Cruzeiro. 
Aqueles que não aceitam 

Andréa Moroni 
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ir para o projeto, receberam 
doação de cobertores e ali-
mentos. “Nossa intenção é 
continuar até o dia 30 de 
setembro, prolongando um 
pouco o período do inverno”, 
explicou Pereira.

Em Cruzeiro, a Casa de Pas-
sagem (localizada na rua En-
genheiro Antônio Penido, nº 
19, no Centro), possui trinta 
vagas para acolher a popula-
ção em situação de rua. “Nós 
temos uma parceria efetiva 
com a prefeitura, através do 
termo de colaboração, onde 
nós recebemos recurso finan-
ceiro para o acolhimento de 
pessoas em situação de rua”.

Lorena – A Associação 
Amando o Próximo possui 
uma filial em Lorena, com 
capacidade para acolher vinte 
pessoas em situação de rua. 
“Em Lorena nós também fi-
zemos algumas abordagens 
em parceria com a Prefeitura, 
porque também temos um 
termo de colaboração”.

Pereira informou que, além 
das ações em parceria, foram 
realizadas denúncias da po-
pulação e abordagens dos 
guardas municipais. A Casa 
de Passagem, em Lorena, fica 
na rua Conselheiro Rodrigues 
Alves, nº 160, no bairro São 
Roque.
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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-
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

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 
R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-
4924

Caraguatatuba: Car-
ro com baixa quilo-
metragem, abaixo 
da tabela. Valor : 
41.000,00. Telefone: 
(12)981135865

Guaratinguetá: Land 
Rover Discovery II, 
au tomát ica ,  4x4, 
mu i to  c o nse r va -
da. 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blinda-
da. Valor: 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731 

Ilhabela: Vendo Ran-
ger com um pequeno 
problema no módulo 
de ignição, e o res-
tante em perfeito es-
tado, com freio ABS, 
ar condicionado, tra-
vas elétricas, vidros 
elétricos e capota 
de fibra. Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 982183535

Lorena: D20, conser-
vada, motor maxion, 
turbo, diesel, único 
dono, revisada, ca-
pota marítima. Do-
cumentos em ordem. 
Facilito pagamento. 
Valor: 45.000,00. Te-
lefone: (12) 99607-
7699

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-
met, quinta. Edícula 
com 1 dormitório e 1 
banheiro. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (12) 99630-2256

Guaratinguetá: Casa 
com área de serviço 
(quintal) semi cober-
to. Garagem para 
dois carros, com por-
tão automático. Sala, 
escritório, corredor 
lateral que liga com 
a varanda e área de 
serviço (quintal). 1 
banheiro com box 
de vidro, 2 cômodos 
amplos na parte de 
cima com banheiro. 
Escada para fora da 
casa principal. Valor: 
R$ 450.000,00. Tele-
fone: 99168-2924

Pindamonhangaba: 
Apartamento novo, 
no 14° andar, 2 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
2 vagasde garagem 
cobertas, condomí-
nio R$ 305,00/mês. 
Prédio: Churrasquei-
ra, salão de festas, 
piscina, bicicletário, 
portaria. Valor: R$ 
265.000,00. Telefo-
ne: (11) 96081-6234

Lorena: Cassa térrea 
com 2 vagas para 
carro (1 coberta), va-
randa sala, copa, co-
zinha, lavanderia, 1 
banheiro e 3 dormitó-
rio + edícula comple-
ta com ampla lavan-
deria, quarto, sala e 
cozinha. Único dono. 
Ambientes amplos e 
bem iluminados. Va-
lor: R$380.000,00. 
Telefone: (12) 98155-
6974

Ilhabela: Casa tipo 
sobrado. 3 quartos (1 
suíte), todos os quar-
tos com varanda. 2 
banheiros sociais, 
sala grande em "L", 
2 ambientes, cozi-
nha, área de serviço, 
churrasqueira com 
forno e fogão a lenha, 
piscina com deck, 
garagem para 2 car-
ros médios. Armários 
embutidos nos quar-
tos, cozinha e área 

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

Prestação de Serviço
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 

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-
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-

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 par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
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 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-

mos com todo os 
modelos e marca de 
roçadeiras. Fazemos 
o seu orçamento sem 
compromisso. Maio-
res informações no 
telefone: (12) 99653-
6031

Guaratinguetá: Pe-
quenos reparos em 
residencial, troca de 
chuveiro, tomadas, 
troca de torneiras, 
c i f ã o ,  p e q u e n o s 
reparos, em eletro 
domésticos, troca 
de cabos, móveis 
reparos rápido, será 
feita uma análise por 
telefone. Telefone: 
(12) 99792-2982

Caraguatatuba: Pre-
cisando de mão de 
obra qualificada para 
instalação de blo-
quetes travados e in-
tertravado, loquetes 
sextavado entre em 
contato e faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 98210-6420

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário e também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 
me agregar. Tenho 
um renault kangoo 
ex p r e s s  m o d e l o 
2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transpor-
tar até 800kg. Telefo-
ne: (12) 99716-7648

Caraguatatuba: Mé-
todo único e simples 
para ter a Agenda 
Cheia e v iver do 
Design de Sobran-
ce lhas.  Você va i 
aprender meu méto-
do exclusivo do ab-
soluto zero, mesmo 
que seja iniciante e 
não tenha experiên-
cia. Telefone: (12) 
98252-4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nosso 
tratamento oferece: 
Cuidado da parte fí-
sica, mental e espiri-
tual! Contamos com 
diversas reuniões 
e atividades como: 
Espiritualidade, 12 
passos, partilha de 
sentimento, vídeo te-
rapia, cultos ecumê-
nicos, prevenção de 
recaídas, simulado 
de N.A, temáticas 
com especialistas, 
consultas individuais, 
terapia ocupacional, 
acompanhamento fa-
miliar. Valor: 900,00 
Telefone: (12) 98112-
9492

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica: 
Vendas, instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, auto-
matização de portão, 
mandíbula. Telefone: 
(12) 3883-6892

Caraguatatuba: Ve-
nha ser um Jovem 
Bombeiro com a gen-
te. Crianças de 07 a 
15 anos. No curso te-
remos aulas de Dis-

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-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 
a natureza. Conhe-
ça nossos roteiros 
elaborados com de-
dicação e responsa-
bilidade, visando a 
segurança em todas 
as atividades. Telefo-
ne: (12) 99217-0879

São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iência, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da em-
barcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticidade. 
Barbo dispõe de oito 
bancos para acomo-
dar 16 pescadores, 
vinte mergulhadores 
ou até 25 familiares 
e amigos em pas-
seios ou vivências 
pelas praias. Equi-
pado com sistema 
de navegação, GPS, 
salva vidas, rádio 
comunicador e mo-
torização Scania e 
a segurança na na-
vegação. Valor: R$ 
1.200,00 Telefone: 
(11) 99696-8673

Pindamonhangaba: 
Conserto geladeiras. 
Trabalhamos com di-
versas marcas como: 
Brastemp, Electro-
lux, Dako, Continen-
tal, Bosch, Ge, LG, 
Consul, Mabe entre 
outras. Telefone: (12) 
3105-6481

Cachoeira Paulis-
ta: É a melhor TV 
brasileira, mais de 
2000 canais dispo-
níveis, entretenimen-
to e distração para 
toda a família. Não 
economiza quando 
o assunto é paz e 
confor to para seu 
lar. Telefone: (22) 
99823-9728

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PP 22/22 – Proc. Lic. Nº 407/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: 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, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Anexo I - Termo de Referência, do Edital, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. CONTRATADA: TRC TELECOM LTDA; CNPJ: 05.054.250/0001-28 - 
Vencedora dos itens: 1 a 5. VALOR TOTAL: R$ 191.600,00 (cento e noventa e 
um mil e seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 05/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

TP 12/22 – Proc. Lic. Nº 297/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA para CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE 
DE LORENA/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Composição de BDI e anexos. Prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: OSAKA 
CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90 - Vencedora do 
item: 1. VALOR TOTAL: R$ 1.019.133,77 (um milhão e dezenove mil e cento e 
trinta e três reais e setenta e sete centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TP 18/22 – Proc. Lic. Nº 410/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia para CONSTRUÇÃO DA CASA AFRO, para atender as necessidades 
da População do Município de Lorena, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e anexos. Prazo de 12 
(doze) meses. CONTRATADA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 
04.769.815/0001-90 - Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 978.093,90 
(novecentos e setenta e oito mil e noventa e três reais e noventa centavos). DATA 
DA ASSINATURA: 05/10/22. PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 PROCESSO 489/2022

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de preços 
para aquisição de tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, a serem 
solicitadas por um período de 12 (doze) meses, que do dia 05 de outubro de 2022 
a 05 de Dezembro 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 05 de Dezembro 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Janaina Nogueira Luiz Ferreira, brasileira, casada, servidor publico 
estadual, RG. 25.536.199-3-SSP-SP, CPF. 249.520.458.97 e Marcelo 
Adriano Ferreira, brasileiro, autônomo, RG. 15.518.337-0.SSP.SP, CPF. 
091.452.958-75. Os intimados deveram comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, 
nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 
horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada em 25 de 
setembro de 2022, de R$ 75.158,09, sujeita à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual são devedores 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato 
por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial 
Quitado, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com 
os Recursos SBPE no Âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, 
emitidos aos 30.11.2012, que tem por objeto o imóvel situado na Rua 
Antonio de França Veloso, número 149, Jardim Rony, CEP: 12506070 – 
Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 1.545. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira 
e última publicação deste edital, que será publicado nos dias 6, 7 e 8, do 
corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa da credora, requerente da intimação, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 05 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

Câmara Municipal de Lorena
RESOLUÇÃO Nº 12 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

DISPÕE SOBRE ALTRAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 
07/2011 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Prefeitura de Cruzeiro implanta pátio para 
abrigar veículos apreendidos em ocorrências
Prefeitura projeta intensificar operações de fiscalização de trânsito; espaço tem capacidade para abrigar 620 automóveis  

A Prefeitura de Cruzeiro 
instalou na segunda-feira 
(5) um pátio para o depósito 
de veículos apreendidos na 
cidade e em outros pontos da 
região. Com o espaço dispo-
nível, o Executivo pretende 
intensificar as ações de fis-
calização e de recolhimento 
de automóveis abandonados. 

De acordo com a secreta-
ria de Segurança Pública e 
Trânsito, o Pátio Municipal 
foi instalado em uma parte 
do antigo prédio da CCC 
(Companhia Comércio e 
Construções), que fica na 
rua Engenheiro Antônio 
Penido, na região central. O 
novo espaço público possui 
capacidade para armazenar 
até 620 automóveis, sendo 
quatrocentos carros, duzen-
tas motocicletas e vinte utili-
tários (caminhões e ônibus).

Da Redação 
Cruzeiro 

Para que a implantação 
fosse viabilizada, a Prefei-
tura realizou em junho um 
processo licitatório para a 
contratação de uma empre-
sa que se comprometesse 
a administrar o local e a 
providenciar as adequações 
necessárias. Vencedora do 
certame, a Armatrans Lo-
gística Ltda, sediada em 
São Lourenço da Serra-SP, 
mensalmente repassará ao 
Município 11% do valor 
arrecadado com as diárias 
pagas pelos proprietários 
dos veículos. 

Além dos recolhidos pela 
Guarda Municipal e pelo 
departamento de Trânsito 
de Cruzeiro, o pátio abrigará 
os automóveis em situação 
irregular apreendidos pelas 
polícias Militar, Rodoviária 
Estadual e Rodoviária Fede-
ral. As forças de Segurança 
poderão utilizar o espaço 
devido a recente celebração 
de um convênio entre a Pre-

Espaço que passa a ser utilizado como depósito para veículos apreendidos em infrações de Cruzeiro

Espaço que passa a ser utilizado como depósito para veículos apreendidos em infrações de Cruzeiro
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feitura, o DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem) 
e o Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito).

O secretário de Seguran-
ça Pública e Trânsito de 
Cruzeiro, José Antônio de 
Paiva, ressaltou a impor-
tância da implantação do 
Pátio Municipal. “Além do 
aumento do recolhimento de 
carros abandonados, o seu 
funcionamento propiciará 
que as forças de segurança 
ampliem as operações con-
juntas de fiscalização de 
trânsito em Cruzeiro, já que 
agora contamos com um 
local bem estruturado para 
receber os veículos”, contou 
Paiva. “O espaço poderá 
receber automóveis apre-
endidos em outras cidades, 
e caso tenha necessidade, a 
administradora possui um 
pátio de apoio na cidade 
paulista de Casa Branca, que 
tem capacidade para abrigar 
até seis mil veículos”.

Moradores do Cecap ganham pista de skate com 
quase R$ 208 mil investidos pel Prefeitura de Lorena
Nova estrutura para modalidade street, recentemente entregue teve piso reforçado antes da inauguração no último dia 14

A Prefeitura de Lorena, 
por meio da secretaria de 
Esporte e Lazer, prepara a 
inauguração de uma pista 
de skate do bairro Cecap 
para a próxima quarta-feira 
(14). A estrutura, instalada 
na praça José de Arimathéia 
Rangel, teve um investi-
mento de R$207.976 entre 
verba estadual e municipal.

O espaço conta uma pista 
de street pré-montada, obti-
da com recursos do governo 
do Estado de São Paulo no 
valor de R$ 198.923,08. Já a 
contrapartida da Prefeitura, 
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de R$ 9.053,24, refere-se à 
construção da base para a 
instalação do equipamento.

Com a pista pronta há 
alguns dias, os jovens do 
bairro já começaram a uti-
lizá-la. Com o uso, o piso 
usado, de acordo com o 
projeto enviado pelo Estado, 
começou a ficar danificado. 
“Por isso, decidimos colocar 
massa asfáltica na pista 
para melhorar a qualidade 
do piso. Essa obra será feita 
antes da inauguração na 
quarta-feira”, informou a 
engenheira Rosana Reis, 
secretária de Obras e Pla-
nejamento Urbano.

Além dessa pista, há ou-
tras duas instaladas no 
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município que, juntas, to-
talizam um investimento 
de mais de R$ 1 milhão, 
a de Skate Park do CSU 
(Centro Social Urbano), que 
foi reformada e entregue 
em agosto, e a do Centro 
de Eventos, uma pista de 
padrão internacional que já 
está sendo construída.

“Estamos trabalhando 
incansavelmente para levar 
o esporte para os bairros e 
fortalecer a prática esporti-
va no município. Esperamos 
que essas três pistas sejam 
um incentivo e, quem sabe, 
despertem novos talentos 
entre os nossos jovens”, de-
clarou o prefeito de Lorena 
Sylvio Ballerini (PSDB).


