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COMPRA CERTA
New Creta 

CRE de Lorena 
oferece suporte 
para estudantes 
com deficiência
Projeto de implantação do CRE oferece atendimento 
especializado para matriculados na rede municipal

Os alunos da rede munici-
pal de Lorena que necessitam 
de educação especial podem 
contar com os serviços es-
pecializados do CRE (Centro 
de Recursos Especiais). O 
trabalho funciona como um 
centro de AEE (atendimento 
educacional especializado), 
nas instalações da Escola 
Milton Ballerini.

Segundo a coordenadora 
do CRE, Tatiana da Silva 
Medeiros Magalhães, o pú-
blico-alvo do AEE são alunos 
da educação especial, ou seja, 
com deficiência, matriculados 

Andréa Moroni
Lorena

na rede regular de ensino 
municipal. “Assim que a fa-
mília entrega o laudo de ava-
liação da criança na escola, a 
gestão o encaminha ao CRE. 
Esse laudo é analisado, tendo 
em vista que só atendemos 
deficiência e, portanto, essa 
análise precisa ocorrer, pois 
recebemos muitos laudos de 
transtornos de comporta-
mento e transtornos psico-
lógicos, o que não configura 
(sic) deficiência”.

Após a análise, em caso 
de deficiência, o laudo é 
repassado ao setor de assis-
tência social do CRE, para 
agendamento de triagem 
social, e ao setor de cadastro 
de alunos para inserção das 

Atendimento especial para trabalho educacional de crianças com necessidades na rede municipal de Lorena

Foto: Divulgação PML

significativos. Esses alunos 
são transferidos para as sa-
las do CRE para receberem 
atendimento com profes-
sor especialista e professor 
mediador, e assim que o 
aluno conseguir um desen-
volvimento significativo, é 
transferido novamente ao 
ensino regular. Não tem um 
tempo certo para esses alu-
nos ficarem aqui, cada um 
fica o tempo que precisar 
para um retorno sólido ao 
ensino regular”.

informações no sistema SED 
(secretaria Escolar Digital), 
como para ciência das super-
visoras responsáveis. “Assim 
que a família passa pela 
triagem social, os dados do 
aluno são direcionados para 
cada professor especialista, 
ou seja, se a criança tem de-
ficiência intelectual, ela será 
direcionada à lista de tal pro-
fessor. Se tem autismo, para 
a professora (sic) de autismo. 
Temos também professores 
especialistas em deficiência 
visual e auditiva”, explicou a 
coordenadora.

Assim que surge uma vaga, 
o aluno é chamado para que 
o responsável legal execute 
sua matrícula. “Estando ma-

triculado, caso a família de-
clare que não tem condições 
de trazer o aluno, a secretaria 
disponibiliza um carro com 
monitor que o busca e o 
entrega em sua residência 
semanalmente”.

A equipe trabalha com 
questões escolares para que 
o aluno tenha um melhor 
desenvolvimento na escola. 
“Importante ressaltar que 
nossa equipe é educacional, 
ou seja, não realizam (sic) 
atendimentos de demanda 

clínica, como depressão, an-
siedade, síndrome do pânico”. 

Tatiana explicou ainda que 
o CRE possuiu professores 
auxiliares mediadores de 
aprendizagem, que recebem 
formação semanal e dão su-
porte tanto aos professores 
das classes regulares como 
aos alunos com deficiência. 
“Temos também duas classes 
exclusivas que recebem os 
alunos que, mesmo com todo 
o suporte, já registrado, não 
estão conseguindo avanços 

O prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), sancio-
nou as leis de novo piso salarial 
para os agentes de saúde e 
de zoonoses do município. O 
aumento ultrapassou a casa 
dos R$ 700.

As propostas determinam 
que o vencimento inicial dos 
dois cargos na secretaria de 
Saúde não poderá ser inferior 
a dois salários mínimos, o que 
representa cerca de R$ 2,4 mil. 
Dessa forma, a lei sancionada 
por Junior eleva o piso salarial 
dos agentes comunitários de 
saúde de R$ 1.704,49 para R$ 
2.460,44. Além disso, a deter-
minação iguala o pagamento 
inicial dos agentes de zoonoses 
ao piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde. Ante-
riormente, os trabalhadores de 
controle do zoonoses recebiam 
cerca de R$1,3 mil para o início 
de carreira. “Para cumprir o 
que determina a EC 120/2022 

Bruna Silva 
Caraguatatuba

e tendo como base a tabela 
de vencimentos da Prefeitura 
de Caraguatatuba, o valor do 
vencimento inicial a ser pago 
aos agentes comunitários de 
saúde e de zoonoses será de R$ 
2.460,44 mensais, correspon-
dente ao nível salarial N-49”, 
assegurou o prefeito.

Ambos os projetos tiveram 
trâmite de urgência e foram 
aprovados na sessão de Câma-
ra do último dia 23.

RMVale – Ainda em junho 
deste ano, outras cidades da 
RMVale passaram a reajustar 
o pagamento dos trabalha-
dores deste setor. Em Pinda-
monhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PL) usou as redes 
sociais para comunicar aos 
trabalhadores a adequação 
salarial. “A gente fica muito feliz 
por estar podendo ajudar parte 
da família servidor (público)”, 
finalizou. Domingues ressaltou 
ainda que no município, os 
agentes receberiam os valores 
retroativos de 5 de maio, data 
em que a emenda foi acrescen-
tada à Constituição.

Prefeito Aguilar Júnior sanciona novo reajuste 
salarial de funcionários de saúde de Caraguatatuba
Funcionários do controle de zoonoses também são beneficiados com o novo salário; valor chega a R$ 2.460

Foto: Reprodução

Agente da Vigilância Epidemiológica de Caraguatatuba em ação contra o Aedes Aegypti; cidade é mais uma a regularizar piso para a categoria 
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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.

Tribunal Regional arquiva processo 
que definiu fechamento da Vara do 
Trabalho em Aparecida e Ubatuba 
Decisão sobre atuação é temporária; medida afetaria cinco cidades da RMVale 

O TRT-15 (Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 15ª Re-
gião) arquivou temporaria-
mente o Proad 15.784/2021 
(Processo Administrativo) 
que atendia à resolução nº 
296 do CSJT (Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho). 
O objetivo era analisar o 
número de atendimentos, 
no último triênio, nas varas 
da região, para então definir 
que providências seriam 
adotadas, sendo a extinção 
de unidades como uma das 
possibilidades.

No caso do TRT-15, que 
atende a região do interior 
paulista, a análise dos da-
dos mostrou que dez varas 
estavam com distribuição 
processual inferior a 50% 
da média de casos novos por 
Vara do Trabalho. Entre as 
cidades que poderiam ser 
afetadas com a extinção 

Andréa Moroni 
RMVale 

estão Aparecida e Ubatuba. 
Os outros municípios que 
teriam unidade suspensa no 
interior são Cajuru, Garça, 
Itararé, Lençóis Paulista, 
Piedade, Presidente Vences-
lau e Teodoro Sampaio.

Além das subseções das ci-
dades afetadas pela possível 
extinção das varas trabalhis-
tas, a OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil Seção 
São Paulo), em parceria com 
entidades de trabalhadores 
da Justiça do Trabalho, 
como o Sindiquinze, conse-
guiu sensibilizar o Tribunal 
dos riscos de que a medida 
oferecia para a advocacia e 
a cidadania.

De acordo com a presiden-
te da subseção de Aparecida, 
Ana Maria Seraphim, a cida-
de cobre, além da própria ca-
pital católica, Potim, Roseira 
e Lagoinha. A comarca mais 
próxima é de Guaratinguetá. 
“Além de enfrentarmos uma 
sobrecarga dos processos na 
cidade de Guaratinguetá, ela 
também passaria a sofrer 
prejuízo de atendimento. A 
dificuldade de locomoção da 
população entre as cidades 
e a sobrecarga de processos 
na Vara de Guaratinguetá se-
riam o maior prejuízo, além 
de um prejuízo na perda de 
um direito da população ao 
acesso à Justiça, garantia 
essa que é constitucional”, 
explicou a advogada.

A Subseção da OAB em 
Aparecida teve o apoio dos 
sindicatos e da Câmara Mu-
nicipal.Sede da Vara do Trabalho em Ubatuba; cidades da região superam possibilidade de fechar sede trabalhista e volta a contar com atendimento

Foto: Reprodução

Com aumento de contaminados, Guará intensifica combate à dengue
Ação foca em imóveis que possuem pendência de fiscalização; operação de vistoria ocorre em sete bairros nesta semana

Tentando conter o cresci-
mento de casos de dengue em 
Guaratinguetá, a Prefeitura 
lançou na segunda-feira (11) 
uma ação de intensificação de 
vistorias a imóveis em diversos 
pontos da cidade. Denominado 
“Patrulha Contra Dengue”, o 
programa busca fiscalizar pro-

Da Redação
Guaratinguetá

priedades em que os agentes 
municipais anteriormente não 
conseguiram ter acesso.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Guaratin-
guetá, a equipe de Controle 
de Vetores percorrerá dezenas 
de imóveis distribuídos pelos 
bairros Campo do Galvão, 
Jardim Bela Vista, Jardim Inde-
pendência, Jardim Primavera, 
Pedregulho, Vila Angelina e 
Village Mantiqueira. As casas e 

pontos comerciais selecionados 
apresentam pendências de 
fiscalização no sistema da Vigi-
lância Epidemiológica, seja por 
estarem fechados no momento 
da operação ou pelo fato de 
seus proprietários se recusa-
rem a atender os profissionais.

Apesar de não informar o 
número exato, a Vigilância 
Epidemiológica revelou que 
quase a metade dos imóveis 
da cidade se encontram em 

situação pendente. O fato 
tem dificultado a eliminação 
de criadouros do mosquito 
transmissor da doença, o Aedes 
aegypti, em diversos pontos do 
município.

A “Patrulha Contra Dengue” 
é promovida de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 17h. Além de 
destacar a necessidade da ação, 
o coordenador do Controle de 
Vetores da Vigilância Epidemio-
lógica, José Eduardo Barbosa, 

fez um apelo à população. 
“Queremos contar com ajuda 
de cada morador no combate 
à dengue, por isso pedimos 
que recebam as equipes de 
Controle de Vetores em suas 
residências. Em caso de dúvida, 
os proprietários podem entrar 
em contato com a Vigilância, 
que confirmará a identidade 
dos profissionais. Proporcio-
nado ainda mais segurança, 
a programação semanal de 

ação nos bairros é divulgada 
nas redes sociais oficiais da 
Prefeitura”.

De acordo com o Executivo, 
a cidade contabiliza quarenta 
casos de dengue ao longo deste 
ano, sendo 39 autóctones (con-
traídos no próprio município) 
e um importado (contraído 
em outra cidade). O montante 
de casos é 37% superior ao do 
mesmo período do ano passa-
do, que foi de 29.
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Eventos da Novelis recebem Certificação do Instituto 
Lixo Zero Brasil com mais de 95% dos resíduos

Encontros promovidos para público interno enviaram menos de 5% dos resíduos para 
aterros sanitários, sendo o restante encaminhado para compostagem e reciclagem

A Novelis, líder mundial 
em laminados e reciclagem 
de alumínio, recebeu duas 
certificações do Instituto 
Lixo Zero Brasil por des-
tinar menos de 5% dos 
resíduos gerados em dois 
grandes eventos para li-
deranças da empresa para 
aterro sanitário. Mais de 
95% do lixo e das suca-
tas utilizadas nos eventos 
foram reaproveitados de 
maneira ambientalmente 
correta.

“A Novelis tem seu mo-

Da Redação
Piquete

delo de negócio baseado 
na economia circular, o que 
significa que a destinação 
correta dos resíduos e a 
reciclagem são partes in-
trínsecas e extremamente 
importantes do nosso tra-
balho. Sustentabilidade, 
portanto, é um compro-
misso inegociável para 
todos nós e isso permeia 
todos os nossos passos, 
do dia a dia nas fábricas e 
nos escritórios aos eventos 
que promovemos”, explica 
Eunice Lima, diretora de 
comunicação e relações 
governamentais da Novelis.

Desde a concepção, am-
bos os eventos foram plane-

jados para gerar o mínimo 
de resíduos possível. Por 
isso, copos plásticos descar-
táveis foram substituídos 
por filtros e copos de vidro. 
Embalagens desnecessárias 
foram eliminadas e, aquelas 
geradas, encaminhadas cor-
retamente. Para conceder 
as certificações, o Instituto 
Lixo Zero Brasil exige que, 
pelo menos, 90% dos resí-
duos tenham destinação 
ambientalmente adequada. 
Para isso, as sobras de ali-
mentos foram compostadas 
para serem transformadas 
em adubo, retornando ao 
ciclo do alimento; os re-
síduos recicláveis foram 

encaminhados diretamente 
para uma Cooperativa de 
Catadores de Materiais 
Recicláveis, o que, conse-
quentemente, resulta em 
geração de emprego e ren-
da para esses profissionais; 
e as lonas utilizadas na 
decoração foram reutiliza-
das para virar itens como 
necessaires e mochilas, 
promovendo a economia 
circular e incentivando um 
ciclo virtuoso deste resíduo.

“O Lixo Zero é muito 
mais do que gerenciamen-
to de resíduos sólidos, é 
a promoção de sensibili-
zação, conscientização, 
educação, responsabili-

Sobre a Novelis Inc.   
A Novelis Inc. é líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. A Empresa opera em nove 
países, conta com aproximadamente 15 mil profissionais e receita de US$ 17.1 bilhões, referente 
ao ano fiscal de 2022. A Novelis fornece chapas e folhas de alumínio premium para os mercados de 
transportes, embalagens, construção civil e eletrônicos na América do Norte, Europa, Ásia e América do 
Sul. A Companhia é parte do Grupo Aditya Birla, um conglomerado multinacional sediado em Mumbai, 
na Índia. Para mais informações, acesse novelis.com e nos acompanhe pelo Facebook, em facebook.
com/NovelisInc, e pelo Twitter, em twitter.com/Novelis.  

Sobre a Novelis América do Sul   
No Brasil, a Novelis possui atividades de laminação de alumínio em Pindamonhangaba e Santo 
André/SP. A operação local envolve cerca de 1.600 profissionais e alcançou receita da ordem de R$ 
13.9 bilhões no FY22. Em 2021, a empresa finalizou investimentos de R$ 750 milhões para ampliar 
sua capacidade de produção de chapas de alumínio para 680 mil toneladas/ano e sua capacidade 
de reciclagem para 490 mil toneladas/ano. Em 2022, a Novelis anunciou novos investimentos que 
aumentarão a capacidade de laminação para 750 mil toneladas/ano até 2024. A companhia mantém 
14 centros de coleta de sucata espalhados pelo país.

dade socioambiental  e 
uma atitude cidadã. Para 
este trabalho, atuamos na 
estratégia e acompanha-
mento do desempenho, 
verificando a cada dia 
de evento os números 

para saber se estamos 
próximos da nossa meta 
de desvio de 90% para 
ser um evento Lixo Zero”, 
explica Luíza Denardin, 
Consultora Lixo Zero do 
evento.

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 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO N° 040/2022 

 

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 040/2022 na seguinte conformidade: 
Itens: 1, 2 e 3 a empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04.  
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura do Contrato. 

Cachoeira Paulista, 05 de outubro de 2022. 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO N° 041/2022 

 

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 041/2022 na seguinte conformidade: 
Lote 01: Itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a empresa GWG TELCO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CNPJ: 
31.849.502/0001-15.  
Fica a empresa convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura do Contrato. 

Cachoeira Paulista, 06 de outubro de 2022. 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 042/2022 - Edital nº 098/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 
158/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL FUTURA E PARCELADA, DE 
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DA PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 21 de outubro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, 
telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 

 

         

 
            

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados 

deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para 
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 14 do 
mês de Outubro de 2022, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em 
primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz n.º 46, nesta cidade, a fim 
de deliberarem sobre as seguintes matérias da Ordem do Dias: 

 

a) leitura, discussão e votação da ata da Assembléia Anterior; 
 

b) Leitura, discussão e votação pelo sistema de escrutínio 
secreto, da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2.023 
e respectivo Parecer do Conselho Fiscal. 

Não havendo, na hora acima indicada, numero legal de 
associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembléia será realizada duas horas após, no mesmo dias e local em 
segunda convocação com qualquer número de associados presentes. 
 

Lorena, 6 de outubro de 2021. 
 

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 
Presidente do Sindicato 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 366/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA 
ATENDER AS DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 

 
 
Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 20/10/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 20/10/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 20/10/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 07/10/2022. 
 
 
 

Cruzeiro, 06 de outubro de 2022. 
 
 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

          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: Aline Miranda da Silva, brasileira, solteira, vendedora, RG: 
48.411.607.01-SSP-SP, CPF. 402.043.778-54. A intimada devera 
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 29 de setembro de 2022, de R$ 6.133,52, 
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 é devedora em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e 
Venda e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras Avenças 
(Contrato 000978469-1), emitidos aos 27.01.2020, que tem por objeto o 
imóvel situado na Avenida Doutor George Washington Galvão 
Nogueira, nº 1.189 – Apartamento 32- Edifício YES, CEP: 12.519-240 – 
Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 47.435. 
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 07, 08 e 11, do 
corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa do credor, requerente da intimação, Banco Bradesco S/A, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
 

Guaratinguetá, 06 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

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: Maristela Novaes Fernandes Cals, brasileira, casada, administradora 
de empresas, RG. 20.968.680-7-SSP-SP, CPF. 162.798.118.75 e Waldenir 
Gaia Cals, brasileiro, comandante da marinha mercante, RG. 06.130.283-
3.SSP.SP, CPF. 895.633.957.00. 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 
26 de outubro de 2022, de R$ 247.371,09, 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 Financiamento com Constituição 
de Alienação Fiduciária em Garantia Emissão de Cédula de Crédito 
Imobiliário e outras Avenças, emitidos aos 22.03.2010, que tem por objeto 
o imóvel situado na Rua Laudelino de Freitas Castro, número 169, 
Portal das Colinas, CEP: 12516-190 – Guaratinguetá-SP, objeto da 
matrícula no CRI sob número 38.382. 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 7, 8 e 11, 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, 06 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROC. Nº 486/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE LORENA
OBJETO: Contratação de Curso Presencial” Curso 166 – Cursos Prestação de contas 
eletrônica, transição SISRTS, para piloto AUDESP 5 aplicáveis aos termos de colaboração 
e fomento.
CONTRATADA: INSTITUTO GOV LTDA - CNPJ: 18.595.011/0001-27- VENCEDORA
DO ITEM: 01 - VALOR TOTAL: R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais) -
Vigência: 12(doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 06/10/22.

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 486/2022SUP; 
8310/2022GPRO, com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, III e VI, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação de Curso Presencial” Curso 166 – Cursos Prestação 
de contas eletrônica, transição SISRTS, para piloto AUDESP 5 Contratação de Curso 
Presencial” Curso 166 – Cursos Prestação de contas eletrônica, transição SISRTS, para 
piloto AUDESP 5 aplicáveis aos termos de colaboração e fomento.
CONTRATADA: INSTITUTO GOV LTDA - CNPJ/MF Nº: 18.595.011/0001-27
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022

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 492/2022SUP; 
7485/2022GPRO, com fundamento no art. 25, caput, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de direitos autorais das músicas executadas na “Festa da Padroeira” 
do ano 2022.
CONTRATADA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
CNPJ/MF Nº: 00.474.973/0001-62
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 490/2022, com fundamento no Art. 
24, II, da lei supracitada, para contratação da empresa DANIEL MARINHO AMAYA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.049.488/0001-02, cujo objeto consiste na aquisição 
de HD externo. Data da assinatura: 06/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROC. Nº 392/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE LORENA
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de cartilhas 
para o Programa Saúde na Escola.
CONTRATADA: EDITORA GRALHA AZUL EIRELI - CNPJ: 42.860.641/0001-66 - 
VENCEDORA DO ITEM: 01, 02, 03, 04 - VALOR TOTAL: R$ 16.920,00 (dezesseis mil, 
novecentos e vinte reais) - Vigência: 03 meses. DATA DE ASSINATURA: 06/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 487/2022-SUP; 
3084/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de um compressor, mangueira de ar e chave magnética, para a Pista 
de Bicicross do Centro Social Urbano (CSU), visto que a Seleção Lorenense de Bicicross 
realiza competições e treinamentos de equipe no local. O compressor é utilizado para 
ativar o portão de largada da Pista de Bicicross.
CONTRATADA: I. M. COMÉRCIO DE AGRÍCOLA LTDA - ME - CNPJ/MF Nº: 
06.246.927/0001-92
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 488/2022-SUP; 
6992/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de materiais para o curso de Padaria para início do Projeto “Escola 
de Gastronomia” pelo Fundo Social de Solidariedade.
CONTRATADA: F. M. S. SUPERMERCADO LTDA ME - CNPJ/MF Nº: 44.053.153/0001-72
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 491/2022-SUP; 
7636/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de uma caixa d'água de 500 litros, para atender a necessidade 
da ESF Olaria.
CONTRATADA: COIMBRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ/MF Nº:
51.782.969/0001-00
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022.

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 392/2022SUP; 
4653/2022GPRO, com fundamento no art. 25, I, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação de serviço de confecção de cartilhas para o Programa Saúde na Escola.
CONTRATADA: EDITORA GRALHA AZUL EIRELI - CNPJ/MF Nº: 42.860.641/0001-66
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022
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Mirando elevação do emprego, Prefeitura 
concede áreas a três empresas em Cruzeiro
Prefeitura estima criação de até duzentos postos de trabalho; empreendimentos contemplados são do ramo alimentício

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, na manhã desta 
quarta-feira (14) a concessão 
de áreas públicas para três 
empresas do setor alimentício. 
A iniciativa prevê a geração de 
até duzentos empregos diretos 
e indiretos na cidade.

Em nota oficial, o Executivo 
informou que o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) oficia-
lizou na tarde de terça-feira 
(13) a concessão de terrenos 
no bairro Vila Regina Célia às 
empresas Delapria Congela-
dos, Quero Mais Alimentos e 
Santo Mato Ervas e Alimentos. 
Aprovada pela Câmara no fim 
de agosto, a decisão atende 
ao pedido das diretorias dos 
empreendimentos, que atu-
almente estão instalados na 
cidade em imóveis alugados.

Além de destacar a impor-
tância da ação, Fonseca reve-
lou o valor que as empresas 
deverão investir na construção 
de suas fábricas. “O objetivo 
dessa iniciativa é promover a 
geração de empregos e renda 
em Cruzeiro. Ao todo, as con-
templadas investirão aproxi-
madamente R$ 2 milhões na 
aquisição de equipamentos e 

Da Redação
Cruzeiro

na construção de seus prédios. 
Ao nosso Legislativo, agradeço 
por mais essa parceria de criar 
oportunidades para ampliar o 
nosso parque industrial, seja 
com pequenas, médias ou 
grandes empresas”.

Válido por quatro anos, o 
processo de concessão exige 
que as empresas iniciem as 
construções dos prédios em 
até dois anos. Após o término 
do período de vigência do 
acordo, os proprietários dos 
empreendimentos deverão 
solicitar a doação definitiva 
das áreas, pedido que será 
analisado pela Prefeitura e 
pela Câmara.

Emprego – De acordo com 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados), Cruzeiro contabi-
liza nos primeiros oito meses 
deste ano 3.174 contratações 
e 2.647 demissões, conquis-
tando um saldo positivo de 
527 novos empregos.

Em julho, último mês ava-
liado pelo Ministério do Tra-
balho, o município registrou 
464 admissões e 341 desli-
gamentos, atingido um saldo 
favorável de 123 novas opor-
tunidades. O montante coloca 
a cidade como a sétima com o 
melhor resultado da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Reunião que debatou novas doação de áreas em Cruzeiro para empresas, com participação de Thales Gabriel; iniciativa tem foco econômico

Foto: Reprodução PMC

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

Ação desenvolvida pela Pre-
feitura de Cruzeiro, através do 
Creas (Centro de Referência 
e Assistência Social), e a As-
sociação Amando o Próximo, 
tem prestado assistência à 
população em situação de rua, 
com maior foco nos dias mais 

Andréa Moroni 
RMVale 

frios de inverno. O trabalho 
conta com outra unidade, em 
Lorena, onde também recebe 
apoio da Prefeitura.

As últimas abordagens em 
Cruzeiro foram realizadas nas 
madrugadas dos últimos dias 
30 e 31. Segundo o vice-presi-
dente da Amando o Próximo, 
Rogério Silvério Pereira, a par-
ceria tem o objetivo de se apro-
ximar 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. Aque-
les que não aceitam ir para o 
projeto, receberam doação de 

cobertores e alimentos. “Nossa 
intenção é continuar até o dia 
30 de setembro, prolongando 
um pouco o período do inver-
no”, explicou Pereira.

Em Cruzeiro, a Casa de Pas-
sagem (localizada na rua Enge-
nheiro Antônio Penido, nº 19, 
no Centro), possui trinta vagas 
para acolher a população em 
situação de rua. “Nós temos 
uma parceria efetiva com a 

prefeitura, através do termo 
de colaboração, onde nós re-
cebemos recurso financeiro 
para o acolhimento de pessoas 
em situação de rua”.

Lorena – A Associação 
Amando o Próximo possui 
uma filial em Lorena, com 
capacidade para acolher vin-
te pessoas em situação de 
rua. “Em Lorena nós também 
fizemos algumas abordagens 

em parceria com a Prefeitura, 
porque também temos um 
termo de colaboração”.

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


