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Prefeituras de Guará e Cruzeiro 
viabilizam implantação de ciclovias

Os ciclistas de Cruzeiro e 
Guaratinguetá ganharam 
motivos para comemorar 
no último fim de semana. 
Enquanto a Prefeitura da 
primeira cidade iniciou a 
construção de uma ciclovia 
na região central, a segun-
da anunciou a captação de 
recursos para a implantação 
da primeira etapa da ciclovia, 
que futuramente ligará três 
bairros.

Desde a última sexta-feira 
(2), a equipe da secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
de Cruzeiro atua na região 
central no início do processo 
de implementação de um es-
paço reservado aos ciclistas. 
De acordo com o Executivo, a 
ciclovia, que contará com uma 
extensão de 450 metros, liga-
rá o Parque Linear do Centro, 
que fica na avenida Vereador 
João Silvano de Mesquita à 
rua Doutor Celestino. Com 
mão dupla e uma largura de 
dois metros, a pista exclusiva 
contemplará as ruas Capitão 
Otávio Ramos, Coronel José 
de Castro e Capitão Avelino 
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Obra para implantação de ciclovia, que vai atender a região central de Cruzeiro; Guaratinguetá também tem projeto para atender ciclistas

Bastos, além das avenidas Jor-
ge Tibiriçá e Nesralla Rubez.

Para garantir a segurança 
dos ciclistas, o projeto prevê a 
instalação de placas de sinali-
zação ao longo do trajeto e de 
gradil em um trecho próximo 
a linha férrea, na avenida 
Vereador João Silvano de 
Mesquita.

A melhoria será viabiliza-
da através de uma parceria 
entre o Município e o Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito), por meio do Progra-
ma Respeito à Vida. Apesar da 
solicitação do Jornal Atos à 
Prefeitura de Cruzeiro, o valor 
do investimento e o prazo de 
conclusão da obra não foram 
revelados.

A população de Guaratin-
guetá, demorará um pouco 
mais para ver o começo da 
construção da ciclovia. Con-
firmada pelo prefeito Marcus 
Soliva (PSC), na última quar-
ta-feira (30), a obra deve ter 
sua data de início divulgada 
até o fim deste mês. Assinado 
pelo chefe do Executivo tam-
bém na última quarta-feira, 
o convênio com o Governo 
do Estado garante que a ci-
dade receberá, em breve, um 
recurso de R$ 800 mil para 

Em parceria com o Detran, proposta de espaço para ciclistas contempla Centro cruzeirense; cidade 
de Frei Galvão recebe verba estadual para primeira etapa de projeto que visa ligação de três bairros

promover a primeira etapa 
do serviço, que contemplará 
a tradicional avenida Nossa 
Senhora de Fátima, no Centro.

Orçado em R$ 1,5 milhão, 

Hospital Regional de Cruzeiro garante verba para a 
implantação de ala psiquiátrica e centro de acolhimento
Prefeito fecha aditivos ao projeto do futuro centro de saúde; valor adicional deve passar dos de R$ 2 milhões

A Prefeitura de Cruzeiro 
conseguiu dois aditivos no 
contrato com o Governo do 
Estado para a construção do 
Hospital Regional. Segundo o 
prefeito Thales Gabriel (PSD), 
o custo do projeto vai superar 
os R$ 2 milhões.

O primeiro aditivo deve ban-
car a construção de uma ala 
psiquiátrica no hospital. “Nós 
sabemos a dificuldade que é 
ter uma ala dessa na nossa 
região, isso é um ganho a mais”, 
comemorou o prefeito.

Outro aditivo conquistado 
junto ao Estado trata da im-
plantação de um centro de 
acolhimento no hospital. “Nós 
recebemos muitos moradores 
de outras cidades, algumas 
distantes, então esse centro de 
acolhimento vai dar dignidade 
às pessoas que necessitam do 
atendimento”.

Andréa Moroni
Cruzeiro

A expectativa do prefeito 
é assinar os dois aditivos no 
projeto ainda esse ano. “Já 
estamos em contato com o 
Estado para oficializar essas 
duas adições ao projeto do 
hospital”.

A previsão de entrega do 
prédio, que ofertará duzentos 
leitos, sendo 160 de clínica 
e quarenta de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva), será 
de 24 meses. “Estamos espe-
rançosos que, até meados de 
2024, tenhamos esse hospital 
pronto para atender pacientes 
de Cruzeiro, Vale Histórico e 
Circuito da Fé”, salientou. A 
perspectiva é para atender 
até 17 cidades.

A unidade será referência 
em áreas como da obstetrícia 
de alto risco, traumatologia, 
ortopedia, neurologia, neu-
rocirurgia e hemodiálise. 
Para custeio dos serviços, o 
Estado deve arcar com apro-
ximadamente R$150 milhões 
por ano.Trabalho em área do antigo Recinto de Exposições de Cruzeiro, na construção do Hospital Regional; anúncio de ampliação de mais dois setores
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o projeto municipal prevê a 
ligação da região central ao 
bairro Engenheiro Neiva. A 
ciclovia beneficiará os ciclis-
tas que residem no bairro 

Vila Brasil, e as famílias dos 
residenciais Flamboyant e 
Santa Mônica.

Segundo a Prefeitura, já 
foram iniciadas as tratativas 

junto ao Estado para que 
a cidade possa receber um 
novo apoio estadual, o que 
viabilizaria o restante da obra, 
orçado em R$ 700 mil. 
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EDP inaugura subestação para ampliar sistema de energia para o Litoral
Com investimento de R$ 23 milhões, estrutura implantada em São Sebastião promete beneficiar cerca de 25 mil clientes

Distribuidora de energia elé-
trica do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, a EDP inaugurou, na 
quinta-feira (1), a ETD (Estação 
de Transformação de Energia) 
Olaria, em São Sebastião. Com 
investimento de R$ 23 milhões, 
a nova subestação vai benefi-
ciar aproximadamente 25 mil 
clientes diretamente, entre 
residências e estabelecimentos 
comerciais.

Localizada no bairro de São 
Francisco, a subestação Olaria 
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é apontada como fundamental 
para o crescimento e desenvol-
vimento econômico da região 
nos próximos anos, atendendo, 
além da próxima São Sebastião, 
as cidades de Caraguatatuba, 
Ilhabela e Ubatuba. A obra 
promete levar ao Litoral mais 
qualidade na distribuição de 
energia elétrica e flexibilidade 
operacional ao sistema.

Com a ETD Olaria, São Sebas-
tião conta com cinco subesta-
ções, permitindo a ampliação 
em 23% do sistema energético, 
que passa dos atuais 135 MVA 
(megavoltampères) para 165 
MVA. A nova subestação terá 

capacidade de 30 MVA, distri-
buídos em cinco alimentadores 
de média tensão. A unidade 
contará com um sistema de 
acústica para evitar a propa-
gação do som para o meio ex-
terno, e dois transformadores 
de força à base de óleo vegetal, 
reforçando os princípios e 
compromissos da EDP com a 
segurança e o meio ambiente. 
A estação é 100% digitalizada e 
tem sua supervisão, comando, 
controle e proteção operados 
e supervisionados de forma 
remota, via COI (Centro de Ope-
ração Integrado), localizado em 
São José dos Campos.
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Visita em estrutura que deve ampliar e qualificar o fornecimento de energia nas cidades do Litoral Norte

Foto: Fabiana Cugolo

Após aprovação na Câmara, Guaratinguetá 
concede área pública a três escolas de samba

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, por unanimidade, no 
último dia 23, três projetos 
do Executivo que concedem 
direito real de uso a sedes de 
escolas de samba do muni-
cípio. Instaladas em imóveis 
públicos, os espaços neces-
sitavam da regularização de 
utilização oficial. O projeto 
de lei contemplou Unidos da 
Tamandaré, Mocidade Alegre 
do Pedregulho e Embaixada 
do Morro, localizadas, respec-
tivamente, nos bairros Centro, 
Pedregulho e Alto das Almas.

A regularização é necessá-
ria para os imóveis por conta 
do vencimento do prazo dos 
títulos de comodato. A conces-
são do direito real de uso às 
escolas de samba é possível 
por meio de uma lei munici-
pal, sancionada em outubro 
de 2021, de autoria da vere-
adora Rosa Filippo (PSD), que 
dispõe sobre a regularização, 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Sede da Unidos da Tamandaré; Câmara aprova lei que garante área para uso de escolas de samba em Guará

Proposta, que atende Tamandaré, Mocidade e Embaixada, segue lei que garantiu de áreas por igrejas
por parte da prefeitura de 
Guaratinguetá, dos imóveis 
localizados em áreas verdes 
ou institucionais, ocupadas 
por grêmios recreativos cul-
turais escolas de samba para 
realização de suas atividades. 

A regularização nos locais 
é por tempo indeterminado, 
desde que cada uma das 
agremiações se adeque ao 
Estatuto Social, ou seja, que 
realize algum trabalho so-
cial na cidade. A definição é 
semelhante à lei municipal 
que regulariza organizações 
religiosas, de autoria do 
vereador Marcio Almeida 
(PSC) e coautoria dos ex-ve-
readores Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD) e Luizão da 
‘Casa de Ração’ (PSC).

Porta-voz da gestão Mar-
cus Soliva (PSC) na Câmara, 
o vereador Márcio Almeida 
explicou como funciona a 
concessão do direito real 
de uso. “Tanto as organiza-
ções religiosas quanto as 
escolas de samba podem 
utilizar o imóvel, elas vão 

ter a posse do imóvel, elas 
não têm a propriedade dele. 
Elas podem usar por tempo 
indeterminado, esse tempo 
indeterminado, ele se en-
cerra a partir do momento 
em que essas instituições 
ou organizações deixam de 
fazer um trabalho, que nós 
estamos chamando de traba-
lho compensatório, ou seja, 
uma compensação por elas 
usarem esses imóveis públi-
cos”, detalhou Almeida, que 
acrescentou que o trabalho 
social desenvolvimento pelas 
agremiações deve acontecer 
dentro do perímetro de Gua-
ratinguetá.

De acordo com a Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
as outras três agremiações 
que não foram citadas nos 
projetos, Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Bonecos 
Cobiçados e Beira Rio da 
Nova Guará estão localizadas 
em terrenos particulares que 
foram doados às escolas de 
samba.
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-
ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 

quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-
ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 

área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 99183-
3424

Lorena:  Chácara 
localizada no perí-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-
mado,  pa lme i ras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quar tos, sala com 
lareira, copa, cozi-
nha, amplo banheiro, 
varanda e garagem. 
Sobrado: 5 cômodos, 
sendo que 1 suíte, 
falta pintura e piso. 
Salão: ampla sala 
com dois ambientes, 
banheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 10 
carros. Água de poço 
artesiano de ótima 
qualidade (sem cloro) 
Valor: 650.000,00. 
Telefone: (12) 98116-
7648

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Village 
Santana, 300m², pró-
ximo empo manah. 
Valor: 205.000,00 
Telefone: (12) 99709-
0300

Rose i r a :  Vende -
-se casa no centro, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro 
e garagem. Valor 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Ilhabela: Vendo lindo 
terreno, localizado 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar 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. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-

concer tina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater ia is 
usados de constru-
ção, reforma e demo-
lição: Portas, janelas, 
vitrôs, pias, louças, 
portões, grades, ma-
deiras, esquadrias de 
alumínio, blocos de 
vidro e etc. Telefone: 
(11) 94180-8459

Guaratinguetá: Tra-
balhamos com mu-
das de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
Grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
4,40. Telefone: (15) 
99779-3974

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios Flexíveis. Men-
salidade que cabe no 
seu bolso e primeira 
aula 100% gratuita. 
Ligue e agende seu 
horár io. Telefone: 

tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas perfei-
tas é 100% online. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

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

GALERIA VERAS

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 
condomínio com pis-
cina. Tudo para você 
e sua família aprovei-
tarem. Valor: 550,00. 
Telefone: (12) 99915-
6566

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento com 
2 quartos, sendo 1 
suíte, 2 banheiros, 
varanda f rontal e 
anexa a sala, sala e 
cozinha arejadas e 
amplas. Área de ser-
viço. Sem despesa 
de condomínio. Área 
construída de 90m². 
Próximo a comér-
cio, shopping. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(12) 99728-0923

São Sebastião: Casa 
em condomínio, com 
3 dormitórios, sen-
do 1 suíte. 2 vagas 
na garagem. Con-
domínio no valor 
de 180.00, possui 
p lacas so lares e 
reutilização da agua 
de chuva.  Va lo r : 
1.500,00. Telefone: 
(12) 98291-6465

Caraguatatuba: Alu-
go apartamento com 
1 dormitório, 1 ba-
nheiro, todo mobi-
liado. Área de lazer 
com piscina adulto e 
infantil, campo de fu-
tebol, churrasqueira 
e sala de jogos: Va-
lor: 1.400,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Ubatuba: Cobertura 
duplex com terraço 
gourmet e piscina 
par t icu lar.  São 3 
dormitórios sendo 
2 suítes, 3 banhei-
ros, sala de estar e 
jantar, cozinha tipo 
americana completa, 
com todos os uten-
sílios domésticos e 
varanda. vista para a 
piscina. Acomoda até 
12 pessoas. Valor: 
350.00
Telefone: (12) 99673-
1324

Pindamonhangaba: 
Casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, banhei-
ro social, quintal, 2 
vagas na garagem, 
condomínio Novo 
Hor izonte. Valor : 
750,00. Telefone: 
(12) 99145-6539

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022 PROCESSO 636/2022
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 óleos lubrificantes e itens afins para atender a frota municipal 
pelo período de 12 (doze) meses, que do dia 08 de Dezembro de 2022 a 25 
de janeiro de 2023 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 25 de 
janeiro 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 
DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que 
lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores da empresa Liebherr Aeroespace Brasil Ltda, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no 
próximo dia 12 de dezembro de 2022, às 16h00, em primeira convocação e 
não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na Rua 
Odila Rodrigues, nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de Lorena/SP, 
para tratar de assuntos referente a Campanha Salarial. 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, em 
caráter emergencial, DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL, com carga horária de 
20h semanais com valor de salário base de R$ 5.849,03. Os interessados deverão 
protocolar junto ao setor de Protocolo, situado à Av Capitão Messias Ribeiro, 
625 – Olaria SP, no prazo de 09/12 a 21/12, das 9:00 às 16:00, os seguintes 
documentos: Curriculum, comprovante de residência, cópia de RG, cópia do 
CRO, cópia do título de especialização e número de telefone atual. Maiores 
informações pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipa

PREFEITURA DE LORENA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, em 
caráter emergencial, Técnico de Manutenção de Aparelho Odontológico, com 
carga horária de 40h semanais com valor de salário base de R$ 3.316,75. Os 
interessados deverão protocolar junto ao setor de Protocolo, situado à Av Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria SP, no prazo de 09/12 a 21/12, das 9:00 às 16:00, 
os seguintes documentos: Curriculum, comprovante de residência, cópia de RG, 
cópia do CRO, cópia do título de especialização e número de telefone atual. 
Maiores informações pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Abertura de Proposta

TOMADA DE PREÇO nº 27/2022 – Proc. nº 516/2022
O Município de Lorena-SP torna público a data de abertura dos envelopes DE 
PROPOSTA da TOMADA DE PREÇO nº 27/2022, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para a contenção em gabião da Rua José Pereira Penque, Bairro Vila do 
Ipê, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
Fica marcado para o dia 12 de dezembro de 2022 ás 09:30 hrs a abertura de 
envelope de propostas das empresas habilitadas do certame.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CP Nº 03/2022 – PROC. Nº 449/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento da Concorrência Pública acima referida, registrados em atas 
juntadas aos autos, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de engenharia para obras de INFRAESTRUTURA 
- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO 
MUNICIPIO DE LORENA E MURETA DE CONTENÇÃO CORREGO MANDI 
NA RUA CARLINO LUIZ DOS SANTOS, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão 
da respectiva Nota de Empenho, conforme abaixo:
EMPRESA: S O PONTES ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº: 03.545.228/0001-55
VALOR TOTAL: R$ 14.976.538,03 (quatorze milhões, novecentos e setenta e seis 
mil, quinhentos e trinta e oito reais e três centavos)
DATA: 07/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PE Nº 50/2022 - PROC. Nº 489/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, 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, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos pro edimentos adotados e autoriza a contratação das 
empresas vencedoras, com a emissão do Contrato:
Empresa: MC FARMA LTDA CNPJ: 41.098.601/0001-66
Vencedora do lote: 02.
Valor Total: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).
Empresa: K BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-
MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 36.441.185/0001-17
Vencedora do lote: 01.
Valor Total: R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 638/2022-SUP e 10452/2022-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 se lê: “Data da assinatura: 05/12/2022” 
leia-se “Data da assinatura: 06/12/2022”.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 635/2022-SUP e 10453/2022-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 se lê: “Data da assinatura: 05/12/2022” 
leia-se “Data da assinatura: 06/12/2022”.

ASSOCIAÇÃO FREI GALVÃO DE AMPARO À 
INFANCIA E A JUVENTUDE DE GUARATINGUETÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pela presente, nos termos do Estatuto Social da 
ASSOCIAÇÃO FREI GALVÃO DE AMPARO À INFANCIA 
E A JUVENTUDE DE GUARATINGUETÁ, portadora de 
CNPJ/MF sob n. 01.481.588/0001-05, instituída, em 19 de 
setembro de 1.996, sediada nesta cidade e comarca de 
Guaratinguetá, na Estrada Professor Andre Alckmim Filho, 
s/n, bairro dos Motas, registrado no livro A-2, às fls 194v, 
sob numero 601 (seiscentos e um) do Cartório de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
de Guaratinguetá,  nos termos do artigo 16º do estatuto, 
convocamos aos associados para Assembleia   Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 16 de janeiro de 2.023, 
para eleição na nova diretoria para o biênio de janeiro de 
2023 à janeiro de 2025, que será realizada em sua sede, 
as 19:30 horas em primeira convocação, e as 20:00 horas 
em segunda convocação.
Guaratinguetá 08 de dezembro de 2.022

Sidney Eustáquio Ramos Rabelo 
Presidente

 

 

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

 

  
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 057/2022 - Edital nº 124/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 207/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDAS 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO JOSÉ, AMBULÂNCIAS UTI E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CACHOEIRA PAULISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO 
EDITAL. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de dezembro 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 31866022 / 12 3186 6010. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 058/2022 - Edital nº 125/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 208/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (DESERTOS). 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de dezembro de 2022  
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 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 31866022 / 12 3186 6010. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO N° 039/2022 

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, resolvo 
HOMOLOGAR o Pregão nº 039/2022 na seguinte conformidade: 
ITEM: 375 A EMPRESA CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.569.029/0001-38.  
ITEM: 376 e 379 A EMPRESA DELUNEM ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
47.006.621/0001-46. 
ITEM: 377 A EMPRESA CIRURGICA UNIÃO LTDA, CNPJ: 04.063.331/0001-21. 
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Cachoeira Paulista, 08 de dezembro de 2022. 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 



9 DE DEZEMBRO DE 20224

A Prefeitura de Guaratin-
guetá assinou convênios 
com o Governo do Estado 
de São Paulo para obras de 
pavimentação por meio do 
Programa Novas Estradas 
Vicinais. As vias contempla-
das são a Estrada do Taboão, 
no bairro da Rocinha, e a 
Estrada dos Pilões. Entre 
os presentes nos encon-
tros para as assinaturas, 
realizados entre os dias 26 
e 27 de novembro, estavam 
o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), o vice-prefeito Régis 
Yasumura (PL) e o vereador 
Pedro Sannini (PSC), que foi 
responsável pela articulação 
dos recursos junto ao depu-
tado federal Alexandre Leite 
(União Brasil).

O convênio para a pavi-
mentação da estrada do 
Taboão é de R$ 22,89 mi-
lhões, para 6,5 quilômetros 
de extensão. Segundo a 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

gestão municipal, o trecho 
contemplado pertence a 
Guaratinguetá, que se une a 
outros 2,5 quilômetros que 
já estão recebendo obras de 
recape, guias e drenagens, 
totalizando nove quilôme-
tros no município, no bairro 
da Rocinha. O trecho de 
Lorena deve ter o convênio 
de pavimentação firmado 
em breve com a assinatura 
do prefeito lorenense Sylvio 
Ballerini (PSDB).

Na estrada do Pilões, o 
valor é de R$ 22,96 milhões 
para 8,4 quilômetros, trecho 
que tem início onde termina 
o asfalto na estrada Plínio 
Galvão César (Estrada dos 
Pilões) e vai até a chamada 
vila do bairro, onde fica a 
Capelinha Sant’Ana.

As obras serão realizadas 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) e 
financiadas integral mente 
pelo Governo de São Paulo, 
sem a necessidade de con-
trapartida do Munícipio. 
As previsões para início e 

Guará assina convênios de R$ 45 milhões
com Estado para estradas do Taboão e Pilões
Obras esperadas há anos prometem auxiliar na mobilidade e no escoamento de produção agrícola

Reunião em Guaratinguetá para assinatura de convênios para obras de pavimentação de estradas na cidade

Foto: Divulgação PMG

término de obras ainda não 
foram divulgadas.

Soliva destacou que a ges-
tão tem buscado há anos 
firmar os convênios de pa-
vimentação para estas estra-
das. “Importantes convênios 
para a comunidade, para o 
escoamento de produção 
agrícola, para a mobilidade 
das pessoas que moram e 
trabalham no campo e que 
têm que se locomover dia-
riamente nestas estradas”, 
exaltou o prefeito. “Só essas 
pessoas sabem do que eu 
estou falando. Quem circula 
muito pelas estradas vici-
nais, como pessoas do setor 
público, escolas, unidades 
de saúde, setor privado, nas 
empresas rurais, sabem da 
importância da pavimenta-
ção”, frisou.

Na oportunidade da assina-
tura dos convênios de pavi-
mentação, a gestão também 
firmou outra parceria com 
o Estado, por meio do Dade 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estân-

cias), para a construção de 
uma nova avenida em Guara-
tinguetá, que deve interligar 
a região do Parque do Sol à 

região do Village Mantiquei-
ra, pela avenida Antônio da 
Cunha até a estrada vicinal 
Cesare Zangrandi. A obra 

tem viés turístico, com ob-
jetivo de conectar Santuário 
de Frei Galvão e Aeroporto 
Vale da Fé.

Pinda entrega sessenta títulos de regularização no Castolira

Os moradores do bairro 
Castolira, em Pindamonhan-
gaba, receberam nesta sema-
na os contratos de doação 
do imóvel, o que os torna 
de fato os donos da proprie-
dade. O ato foi realizado na 
sede da Prefeitura e contou 
com a presença do vice-pre-
feito Ricardo Piorino (PSL).

Ao todo, sessenta famí-

Da Redação
Ubatuba

lias do Castolira receberam 
o contrato de doação do 
imóvel. A ação integra o 
programa “Meu Bairro é Le-
gal”, mantido pela secretaria 
Municipal de Habitação. Essa 
é a quarta etapa realizada no 
bairro. Ainda no primeiro 
semestre de 2022, mais de 
duzentas famílias da região 
receberam os documentos. 
O loteamento foi implantado 
há cerca de vinte anos, por 
meio de um sorteio de casas 
que beneficiou 928 famílias. 

Desde o início do mandato, 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) tem se empenhado em 
entregar contratos atenden-
do o tempo mínimo de mo-
radia dos grupos familiares 
no imóvel. 

“É um documento de suma 
importância que muitas fa-
mílias estão aguardando há 
muitos anos, e com ele em 
mãos os moradores poderão 
contrair, por exemplo, um 
financiamento bancário para 
realizar reforma do seu imó-

vel”, destacou o secretário 
de Habitação, João Gontijo.

Os responsáveis pelo pro-
jeto destacaram que aproxi-
madamente 1,4 mil famílias 
já foram beneficiadas com 
a documentação, gerando 
a regularização de casas no 
Azeredo e Maricá.

Na próxima semana, os 
agentes da Prefeitura farão 
a entrega dos contratos aos 
moradores do Residencial 
Nova Esperança, no Arare-
tama. 

O vice-prefeito avaliou 
que o programa vem cum-
prindo o que é proposto. Ele 
aconselhou que os mora-
dores que não entregaram 

a documentação adequada 
busquem a secretaria de 
Habitação, que atende na 
rua Dr. Monteiro de Godoy, 
nº 445, no Bosque.


