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Com série de serviços, Poupatempo inicia atendimento 
da população de Potim antes mesmo da inauguração
Capacidade de novo posto é de mais de cem pessoas por dia; investimento estadual para unidade é de R$ 130 mil

Apesar de não ter sido inau-
gurado oficialmente, o Pou-
patempo de Potim entrou em 
funcionamento ainda no fim 
do último mês. Conforme os 
responsáveis, a capacidade de 
atendimento é de 130 acolhi-
mentos, entre o serviço digital 
e presencial.

Ao todo, o Estado de São Pau-
lo investiu cerca de R$ 130 mil 
para o funcionamento da uni-
dade que deve beneficiar cerca 
de 25 mil habitantes regionais. 
Para ser atendido no Poupa-
tempo de Potim, assim como 
nas outras 187 unidades espa-
lhadas pelo estado, é necessário 
efetuar, obrigatoriamente, o 
agendamento eletrônico pelo 
site poupatempo.sp.gov.br. O 
processo de reservar o horário 
pode ser feito pelo aplicativo 
Poupatempo Digital, totens de 
autoatendimento e no serviço 
de assistente virtual pelo What-
sApp (11) 95220-2974.

A unidade de Potim foi anun-
ciada ainda em fevereiro deste 

Bruna Silva
Potim

Nova unidade do Poupatempo, que iniciou o atendimento para famílias de Potim em outubro; posto serviço para cerca de 25 mil pessoas

Foto: Arquivo Atos

ano, durante um evento com o 
então vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), em Guaratin-
guetá. Na época, a prefeita 
Érica Soler (PL) agradeceu o 
investimento estadual no mu-
nicípio e ressaltou que assim os 
processos de documentos se-
riam agilizados aos moradores. 
Entre os serviços oferecidos 
no local estão a emissão de 
RG, CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) e documentação 
de veículos do Detran-SP.

Atualmente, a instituição 
conta com aproximadamente 
240 serviços online, entre eles 
a renovação de CNH, licencia-
mento de veículos, consulta de 
IPVA (Imposto Sobre Proprie-
dade de Veículo Automotor), 
Carteira de Trabalho Digital, se-
guro-desemprego, atestado de 
antecedentes criminais, além 
do acesso à carteira digital de 
vacinação contra a Covid-19.

O Poupatempo de Potim está 
localizado à rua Antônio de Oli-
veira Portes, nº 670, no Centro, 
e o horário de atendimento é 
das 9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, e aos sábados, das 
9h às 13h.

Empresa inicia obra de cercamento 
da estação em Cachoeira Paulista
Obra de cercamento deve durar sessenta dias; projeto de reforma é custeado pelo Ministério da Economia

A empresa ER Engenharia 
já deu início às demarcações 
para o cercamento da área 
da estação de Cachoeira Pau-
lista. O trabalho começou na 
terça-feira (18), após reunião 
com os representantes do 
SPU (secretaria do Patrimô-
nio da União), do Ministério 
da Economia e a empresa ER 
Engenharia, vencedora da 
licitação para a obra.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) explicou que 
a primeira parte da obra de 
reforma é o cercamento, 
depois o projeto executivo. 
“O cercamento serve para 
a preservação do local, são 
quase quinhentos metros 
quadrados. Depois será feita 
a planilha orçamentária para 
o projeto executivo, que é a 
reforma de fato”, destacou o 
prefeito, referente à primeira 
fase da obra, que deve durar 
noventa dias.

Depois da reforma, a inten-
ção da Prefeitura é colocar 
na torre central da Estação 
a sede do Executivo, no lado 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

direito do prédio um espaço 
cultural, e no lado esquerdo 
uma área para gastronomia. 
“O primeiro aporte de verba 
foi de R$3,5 milhões, depois 

Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista; que foi contemplada com inicio de obras de recuperação; planilha de gastos seguem sem valores
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para o projeto executivo 
mais R$17 milhões. A verba 
vem do Ministério da Eco-
nomia, sem contrapartida 
da Prefeitura. Nosso papel 

nessa obra é garantir a segu-
rança no local, acompanhar e 
fiscalizar os trabalhos”.

A estação ferroviária de 
Cachoeira Paulista é a segun-

da maior do Brasil, depois da 
estação Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro. “Estou muito 
feliz, tenho lutado desde o 
primeiro dia de minha gestão 

para conseguir essa reforma. 
A minha vida toda escuto 
promessas que reformariam, 
mas sempre ficava nas pro-
messas”, concluiu Mineiro.

A condição da Estação é 
tema de discussões e pro-
jetos há décadas. O espaço, 
hoje deteriorado, é palco 
para uso de drogas e acaba 
tomado por dependentes 
químicos e pessoas em si-
tuação de rua. Em 2020, 
moradores da região assi-
naram uma petição para que 
o local fosse restaurado e 
transformado em um centro 
multiuso.

Histórico – A Estação 
Ferroviária de Cachoeira 
Paulista foi inaugurada 
em 1875 e era o ponto de 
encontro entre os dois mais 
importantes ramais ferrovi-
ários do país, a Estrada de 
Ferro do Norte – Estrada 
de Ferro São Paulo-Rio, e a 
Estrada de Ferro Dom Pedro 
2º. O prédio foi construído 
com o propósito de atender 
as demandas da região, já 
que o Vale do Paraíba era 
o principal produtor de 
café do país até a década 
de 1930.
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O FUTURO
Daqui dez dias teremos um novo 
presidente, próximos dos 50% dos 
votos. Um país equilibradamente 
dividido.
E assim será para os próximos 
quatro anos.
A formação de um novo governo, 
ministério, alianças e a rotina de 
sempre: coalização ou cooptação 
nos moldes que conhecemos.
A moeda de troca, o apoio e verbas 
do orçamento, uma praxe corrente e 
o orçamento secreto para atender os 
mais vorazes. 
A necessidade de se manter no 
poder!
O presidente eleito na manhã se-
guinte não terá tempo de desfrutar 
dos louros da vitória.
Na tarde do mesmo dia a busca por 
apoios, a negociação com os donos 
de partidos, líderes de bancada e 
blocos pragmáticos, no sentido 
de construir uma base política no 
Legislativo, cada vez mais livre e 
solto, sustentado pelo orçamento 
público e um caixa furado!
Além destes entraves, um Legislati-
vo autônomo, onde a maior banca-
da não tem mais de que 20% dos 

votos.
Haja coalizão e orçamento para 
sustentar este modelo político!
O presidente eleito será refém 
desta trama, negociadas na maioria 
desorganizada e efêmeras, ao sabor 
das brisas em um mar onde navega 
tranquilamente o centrão.
O mesmo de sempre!
Apesar destas regras explícitas para 
governar como fica o nosso futuro 
político após as eleições.
O resultado das eleições de 2022, 
ganhe quem ganhar, trouxe ao 
cenário político, econômico, social, 
questões para serem discutidas e 
estudadas.  
O surgimento de uma direita com 
muita força e prestígio, uma es-
querda atônita, com um velho 
discurso, mas tendo no lulismo uma 
impressionante força de resistência, 
apesar da corrupção e dos governos 
desastrados.
Bolsonaro encara o novo futuro po-
lítico do país mesmo que não vença. 
Despertou um movimento conser-
vador enraizado e oculto na socie-
dade, nos movimentos políticos 
e religiosos, na agricultura e no 
interior dos estados mais populosos. 
Caso a direita vença, criar uma 
maioria para aprovação de projetos 
nas casas legislativas um problema 
a enfrentar, constituir a maioria, não 
será fácil.
O bolsonarismo é maior que Bolso-
naro, como Lula é maior que o PT.
Os dois líderes não terão o mesmo 

destino de Collor que saiu da histó-
ria política brasileira pela porta dos 
fundos.
Lula, na verdade, tem uma impres-
sionante força de resistência polí-
tica.
Ninguém pode contestar este feito 
diante de tantos malfeitos.
É um político hábil, imaginar que 
saiu da prisão e poderá assumir a 
presidência, coisa inimaginável!
Não creio que os novos líderes de 
esquerda se sustentem, ficarão a 
sombra do lulismo. A esquerda terá 
que se reinventar!
Outro aspecto que as eleições de 
2022 demonstrou é que a esquerda 
não consegue mais mobilizar efe-
tivamente os seus apoiadores com 
vigor e fulgor.
Faltou o corpo a corpo que a 
esquerda dominava diante de uma 
nova realidade social que vivemos.
Faltou uma perspectiva de futuro, as 
causas envelheceram e novas neces-
sidades sociais floresceram.
Como fica o campo progressista da 
esquerda?
Qualquer previsão é sonho de 
verão!
Redesenhar o futuro, nada incerto, 

líquido, não será fácil!
Outro grande problema que a 
esquerda enfrentará nas próximas 
décadas é o envelhecimento do país.
Seremos um país velho e pobre, 
ingredientes fantásticos para um 
conservadorismo político. Um pro-
blema para a esquerda!
As eleições de 2002 mostraram um 
aspecto ignorado pelos candidatos 
na discussão dos planos de governo: 
o desaparecimento da classe média.
O país está dividido entre ricos e 
pobres.
Um país sem classe média não tem 
futuro, pois esta classe representa-
tiva, numerosa e com participação 
na renda, é fundamental para o seu 
desenvolvimento.
O fato não está no tamanho do 
mercado consumidor propiciado 
pela classe média, mas, sim a sua 
contribuição para a acumulação de 
capital humano e a cobrança por 
qualidade de uma ação estatal no 
oferecimento do serviço público.
As pesquisas econômicas indicam 
que países com maior PIB per capi-
ta propiciam uma classe média mais 
numerosa que consequentemente 
levará a um maior crescimento do 
país.
O Banco Mundial mostra que 
quando um país tem uma classe 
média demarcada cresce as políticas 
públicas, o aumento da participação 
democrática e reduz a corrupção.
Os sonhos estão no futuro e desa-
prendemos sonhar?

   
 Como fica o campo 

progressista da esquerda?

“O meu problema 
é a maioria 

desorganizada”
Fernando Henrique Cardoso.
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Em meio a estruturação 
com VOA, Aeroporto de 
Guaratinguetá marca 
voo inaugural para hoje
Data escolhida homenageia São Frei Galvão; projeto 
aposta na movimentação do turismo religioso pela região

Está marcado o primeiro voo 
comercial do Aeroporto Edu Cha-
ves, batizado de Aeroporto do Vale 
da Fé, em Guaratinguetá. A pista 
receberá o pouso da aeronave que 
partirá de Jundiaí, no próximo dia 
25, data em que é celebrado o dia 
de Frei Galvão. O voo inaugural 
simboliza o início das operações 
da Rede Voa, responsável pela 
privatização do aeroporto.

O voo será realizado pela empre-
sa Azul Conecta e a aeronave leva-
rá os representantes do município, 
como o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), o vice-prefeito Régis Yasu-
mura (PL), lideranças católicas 
como o arcebispo de Aparecida, 
Dom Orlando Brandes, o presiden-
te da Fazenda da Esperança, Frei 
Hans, o secretário de Turismo do 

Redação 
Guaratinguetá 

Estado, Vinícius Lummertz, o presi-
dente da Rede Voa, Marcel Moure e 
seus respectivos assessores.

“Dia de Frei Galvão, dia especial 
também do voo inaugural do nosso 
Aeroporto Regional do Vale da Fé, 
que é administrado pela Rede Voa e 
está se preparando para o início das 
operações. Escolhemos essa data 
pois simboliza Frei Galvão, simboliza 
o turismo religioso e sabemos que 
será muito importante contar com a 
operação de um aeroporto regional”, 
destacou Soliva.

O presidente da Rede Voa desta-
cou a escolha da data, em homena-
gem ao primeiro santo da Igreja Ca-
tólica. “Escolhemos a comemoração 
do bicentenário de Frei Galvão para 
dar início aos voos fretados, repre-
sentando o início da transformação 
do aeroporto de Guaratinguetá, que 
será reconhecido como o aeroporto 
do Vale da Fé, atendendo toda a 
demanda religiosa do Vale do Pa-

Aeroporto de Guaratinguetáá, que tem voo inaugural marcado para o próximo dia 25; data homenageia São Frei Galvão

raíba, com mais de 13 milhões de 
fiéis anuais”.

Atualmente o aeroporto recebe 
obras para criação de um terminal 
de passageiros, e ao longo de toda a 
concessão, podem ser investidos R$ 
10 milhões. O foco, segundo a Rede 
Voa, será a transformação do aero-
porto para receber voos comerciais 
regulares com foco na expansão do 
turismo religioso.

Privatização – O aeroporto Edu 
Chaves foi incluído no pacote de 
aeroportos regionais paulistas que 
passaram pelo processo de desesta-
tização com outros 21 aeroportos de 
cidades do interior. A Rede Voa foi 
a vencedora do bloco sudeste, que 
contém o aeroporto de Guaratingue-
tá e das cidades de Ribeirão Preto, 
Franca, São Carlos, Araraquara, 
Bauru, Marília, São Manoel, Avaré, 
Sorocaba, Campinas, Registro, Ita-
nhaém, Jundiaí, Bragança Paulista 
e Ubatuba.
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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, 

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 
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, 

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-

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-

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 solteiros, se-
parados e divorciado, 
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 

5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização 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-
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 

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 67/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2022, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem por objeto o Contratação de empresa para o fornecimento (via 
licenciamento mensal de direito de uso) de sistemas aplicativos de informática, 
para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Piquete, SP, de forma 
a dar atendimento ao Sistema TCE – AUDESP, incluindo a implantação, 
conversão, migração de dados, capacitação de usuários, suporte técnico e 
manutenção, de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo 
de Referência do edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-
1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, gabinete@piquete.sp.gov.
br no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/
portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 
08/11/2022. HORÁRIO: 14:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão 
Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 
88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será 
realizada a sessão de abertura.  Piquete, 24 de outubro de 2022. ROMULO 
KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 75/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2022, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE  MATERIAIS HIDRÁULICOS, de acordo com especificações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital, a ser realizada 
por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações 
do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.
sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/
portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 
09/11/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 853300801002022OC00065 (Ampla 
Concorrência) e (Cota Reservada). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão 
Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 
88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será 
realizada a sessão de abertura. Piquete, 24 de outubro de 2022. RÔMULO 
KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 014/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 086/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
16/11/2022 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
16/11/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR 
DO DIA 25/10/2022 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 24/10/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 032/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 087/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA NATALINA
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
04/11/2022 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
04/11/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR 
DO DIA 24/10/2022 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 24/10/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Reabertura 

(25/10/2022) do Chamamento Público n° 01/2021 – Gabinete PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna reaberto o presente CHAMAMENTO PÚBLICO 
01/2021, com observância da Lei Ordinária nº 3.928/2021 e do Decreto nº 
7.668/2021, para Composição do Conselho Municipal de Usuários de Serviços 
Públicos com o objetivo de regulamentar o Conselho Municipal de Usuários 
de Serviços Públicos que irá atuar juntamente com a Ouvidoria Municipal da 
Secretaria de Gabinete.
O edital, objeto do presente chamamento público poderá ser baixado no endereço 
eletrônico www.lorena.sp.gov.br e preenchido manual ou digitalmente. As cópias 
dos documentos necessários para a inscrição deverão ser enviados para o email 
ouvidoria@lorena.sp.gov.br a partir da data da publicação deste Edital até às 
17h00 de 24/11/2022.
Informações através do e-mail ouvidoria@lorena.sp.gov.br

SYLVIO BALLERINI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:

TOMADA DE PREÇO Nº 22/2022 - PROC. Nº 431/2022.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestações de serviços de engenharia de Drenagem 
de Águas pluviais: Bairro Novo Horizonte – Lorena/SP, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 194/18 – Processo 655/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - PRODESP CNPJ: 62.577.929/0001-35
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de informática.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do Contrato e da respectiva 
Especificação de Serviços e Preços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
de 31/10/2022 a 30/10/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total estimado do presente contrato passa a ser 
de R$ 211.939,20 (duzentos e onze mil, novecentos trinta e nove reais e vinte 
centavos) para o período de 12 (doze) meses, sendo o valor de R$ 52.984,80 
(cinquenta e dois mil, novecentos oitenta e quatro reais e oitenta centavos) para 
o presenta exercício, e o valor de R$ 158.954,40 (cento e cinquenta e oito mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) para o exercício 
de 2023.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 
contratuais não alteradas pelo presente instrumento e que não se revelem com 
ele conflitantes.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA Nº 518/2022-SUP, 8423/2022-GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO 
DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, 
onde lê-se: “Data da Assinatura: 13/10/22; leia-se “Data da Assinatura: 17/10/22”. 
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 32/2022 PROC. Nº 544/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na locação e instalação de iluminação natalina com
decoração e manutenção nas ruas da cidade para a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo na cidade de Lorena SP, a realizar-se às 09h30min do dia 11
de Novembro de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-03000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 31/2022 PROC. Nº 542/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de 
itens para o funcionamento do Prédio localizado à rua Expedicionário Genésio 
Valentim Correa, 748, Bairro da Cruz, onde serão alocados os profissionais do 
CAAPEL, a realizar-se às 13h30min do dia 16 de novembro de 2022, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Lorena, a CARTA CONVITE nº 02/CPL/2022, do tipo menor preço global, exclusivo 
para a participação de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, para a 
contratação de empresa especializada para execução de projeto de acessibilidade 
do Plenário da Câmara Municipal de Lorena. A entrega dos envelopes dar-se-á até 
às 10 horas do dia 08/11/2022, na Praça Baronesa de Santa Eulália nº02, Centro, 
Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira, na sede da Câmara Municipal de Lorena em seu horário de funcionamento, 
bem como, em site oficial www.camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email 
licitacoes@camaralorena.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
também no endereço acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.
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Os vereadores Fábio Lon-
guinho (PSD) e Vanessa 
Andrea (Cidadania) apre-
sentaram moção de apelo à 
Prefeitura de Lorena solici-
tando informações sobre a 
compra e distribuição dos 
uniformes para a rede muni-
cipal de ensino. Segundo os 
parlamentares, os alunos já 
estão há um ano e dez meses 
sem o uniforme.

O tema veio à pauta após 
encontro do presidente do 

Andréa Moroni
Lorena

Legislativo com alunos de 
escolas da cidade, realizado 
como parte de um projeto 
chamado “Café com o presi-
dente: criança também sabe 
fazer política”. “Nesse projeto, 
recebemos crianças das redes 
pública e privada, de 7 a 9 
anos. Esses encontros acon-
tecem todas as terças-feiras”.

Segundo o vereador, na 
conversa as crianças são 
incentivadas a falar sobre 
o que poderia melhorar nas 
escolas e o sistema acabou 
chegando ao problema com 
os uniformes. “Me chamou 
a atenção quando os alunos 
das escolas municipais recla-
maram da falta de uniforme, 
da falta de ventiladores nas 
salas, melhora na merenda 
e a falta de parquinhos”, 
contou Longuinho.

A Câmara, de acordo com o 
chefe do Legislativo, autori-
zou há cerca de cinco meses 
o remanejamento de cerca de 
R$ 5,5 milhões para a aquisi-
ção dos uniformes. “Estamos 
cobrando um posicionamen-
to da secretaria da Educação, 
do setor de licitações sobre 
o que foi feito com a verba 
e por quê as crianças não 
receberam o uniforme”. 

Executivo – A Prefeitura 
de Lorena enviou nota à 
imprensa sobre a compra 
de uniforme para a rede 
pública municipal. Segundo 
o texto, “(sobre) o processo 
de licitação dos uniformes 
escolares, informamos que 
a primeira fase do pregão, 
referente à entrega de docu-
mentos, foi realizada em 13 

de outubro. Três empresas 
foram vencedoras nessa 
etapa, uma para cada um dos 
três lotes: vestuário, meias 
e tênis. A próxima etapa é a 
apresentação das amostras 
e o pregão eletrônico, em 27 
de novembro”. 

Ainda de acordo com a 
nota da Prefeitura, há oito 
anos a rede escolar de Lo-
rena não recebe unifor-
mes. A proposta da gestão 
atual é fazer a entrega do 
uniforme completo para 
todos os cerca de 8,3 mil 
alunos da rede municipal, 
com recursos da Prefeitura 
de Lorena. “Educação não 
é gasto, é investimento. A 
nossa gestão está buscando 
melhorar a Educação de 
nossa cidade em todos os 
aspectos, e para isso, além 
da compra dos uniformes, 
estamos realizando várias 
ações como a aquisição de 
imóvel para a formação de 
professores, compra de no-
vos mobiliários e playground 
e a reforma e ampliação de 
escolas”, declarou o prefeito 
Sylvio Ballerini.

O prefeito lembrou que 
também estão sendo feitos 
investimentos nas creches. 
“Retomamos a construção 
de duas creches, cujas obras 
estavam abandonadas (nos 
bairros Santa Edwiges e 
Comerciários 2). Vamos re-
formar a creche do Parque 
das Rodovias e solicitamos 
ao Governo do Estado os re-
cursos para a construção de 
uma nova creche no Jardim 
Novo Horizonte”.

Vereadores cobram liberação de uniformes 
para uso nas escolas municipais de Lorena
De acordo com a Prefeitura, processo para aquisição está em licitação e deve terminar em novembro

Crianças que estudam na rede municipal de Lorena; preocupação com a falta de uniformes leva a requerimento apresentado na última semana

Foto: Arquivo Atos

Familiares de pacientes internados em 
São Sebastião são alvos de novo golpe

Tentando evitar que mais 
moradores sejam enganados, 
a Prefeitura de São Sebastião 
emitiu um alerta no último fim 
de semana sobre a atuação de 
falsários que estão aplicando 
golpes em famílias de pacien-
tes internados no hospital da 
cidade. Fingindo serem fun-
cionários da unidade e de um 
laboratório particular, os crimi-
nosos cobram o pagamento de 
falsos exames e medicamentos. 

Durante entrevista à impren-
sa regional, o comandante da 
Polícia Municipal de São Sebas-
tião, André Maciel, revelou, no 
dia 14, que parentes de inter-
nados no Hospital das Clínicas 

Da Redação
São Sebastião

entraram em contato com a 
Prefeitura denunciando a atu-
ação dos falsários. De acordo 
com os relatos dos moradores, 
os golpistas enviam mensagens 
para as famílias, através de 
números desconhecidos no 
Whatsapp, afirmando que é 
preciso que elas arquem com o 
pagamento de um remédio não 
fornecido pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) e necessário 
para o tratamento do paciente. 
Alguns denunciantes descreve-
ram outra artimanha utilizada 
pelos criminosos, que é a de 
fingir que são funcionários 
de um laboratório privado 
para cobrarem por exames 
que não são realizados no 
hospital, porém cruciais para 
o diagnóstico. 

Ao menos uma família caiu 

Criminosos cobram por falsos exames e medicamentos
no golpe dos falsos procedi-
mentos, efetuando o depósito 
do dinheiro aos bandidos. 
Buscando evitar novas vitimas, 
a Prefeitura tem orientado os 
moradores que em hipótese 
alguma a equipe do Hospital 
das Clínicas entra em contato 
com as famílias cobrando 
o pagamento de exames e 
medicamentos. O Executivo 
recomendou ainda que os 
moradores registrem boletim 
de ocorrência caso recebam 
mensagens exigindo dinheiro.

A Polícia Civil de São Sebas-
tião abriu um inquérito para 
investigar como os golpistas 
tiveram acesso aos números 
de telefone dos familiares dos 
internados. Até o fechamento 
desta edição ninguém havia 
sido preso.

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 consultas, 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.


