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Lorena e 5º BIL fecham parceria para jovens 
ex-militares que buscam mercado de trabalho
Projeto oferece ajuda a jovens soldados que terão baixa; ação tem apoio do Sebrae, Banco do Povo e PAT

A equipe da secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Lorena participou, 
na quarta-feira (7), de uma 
reunião no 5º Batalhão de In-
fantaria Leve, com o tenente-
-coronel Attila Zoltán Balczó, 
comandante da unidade.

Entre os assuntos abor-
dados, está o apoio do Mu-
nicípio, por meio do PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), Sebrae e Banco 
do Povo para a disponibiliza-
ção de cursos para os jovens 
que terão baixa do serviço 
militar no início de 2023 e 
seu encaminhamento para 
vagas de emprego.

Estiveram presentes, além 
do comandante do 5º BIL, 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Willians 
Gomes; o assessor do prefei-
to, Coronel Hallak; o assessor 
de Desenvolvimento e agente 
do Sebrae, Thiago Quadros; 
a diretora do PAT, Elizete 
Santos; e a diretora do Banco 

Andréa Moroni
Lorena

Encontro entre representantes da Prefeitura, Sebrae, 5º BIL e Banco do Povo, que debateu novo projeto, que tenta auxilitar jovens por empregos

do Povo, Alessandra Regolin.
Willians Gomes explicou 

que a estimativa é de que 
entre 150 e 200 jovens deem 
baixa do serviço militar entre 
fevereiro e março de 2023. 
“Por isso, pensamos nessa 
parceria que vai encaminhar 
esses jovens para o PAT para 
a busca para vagas; no Sebrae 
onde podem ser capacitados, 
e para o Banco do Povo, onde 
ele pode ser um empreen-
dedor”.

Para orientar esses jovens 
serão realizadas duas pales-
tras nos próximos dias 14 e 
15, no 5º BIL. “Vamos levar 
nossa equipe para dar uma 
primeira orientação para es-
ses meninos. É a primeira vez 
que a Prefeitura consegue 
fazer uma parceria com o 5º 
BIL, o que é muito positivo”.

Segundo o secretário, os 
jovens que saem do Exército 
são preparados, com expe-
riência em várias áreas. “Os 
jovens saem com experiên-
cia em mecânica, padaria, 
motorista, entre outros, o 
que ajuda na recolocação no 
mercado”.

Com o objetivo de arrecadar 
R$ 1 milhão, o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de Cruzeiro lançou na última 
semana o Refis (Programa 
de Incentivo à Regularização 
Fiscal), que oferece oportunida-
des para a quitação de dívidas 
relacionadas a conta de água e 
taxa de esgoto. Os moradores 
interessados em liquidarem 
as pendências contam com 
opções de acerto que garantem 
de 10% a 80% de desconto. 

Em nota oficial, a autarquia, 
responsável pelos serviços 
de distribuição de água e de 
tratamento de esgoto, infor-
mou que o Refis é válido até o 
próximo dia 20. A ação oferece 
um desconto de 80% no valor 
da dívida aos consumidores 
que efetuarem o pagamento 
à vista. Os contribuintes que 
preferirem parcelar o débito, 
contam com três opções; a 
primeira, garante um desconto 
de 50% para o parcelamento 
em até três vezes; a segunda, 

Da Redação
Cruzeiro

Saae de Cruzeiro lança Refis para reduzir dívidas
de famílais da cidade com serviços de água e esgoto
Autarquia projeta arrecadar R$ 1 milhão com programa; descontos oferecidos por sistema variam de 10% a 80%

Uma das unidades de tratamento do Saae de Cruzeiro, que lança o Programa Refis para regularização
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Atualmente, a autarquia 
contabiliza uma dívida ativa 
de aproximadamente R$6 mi-
lhões. O engenheiro e diretor 
do Saae, Kleber Silveira, ressal-
tou a importância do Refis. “O 
programa oferece uma grande 
oportunidade de regularização 
aos contribuintes que possuem 
pendências junto à autarquia. 
Ele possibilita descontos de 
100% em honorários advoca-
tícios e de até 80% em juros e 
multas. Além de ajudar o mo-
rador a quitar sua pendência, 
o Refis contribuirá para que o 
Saae conte com mais recursos, 
obtendo maior fôlego finan-
ceiro e condições para seguir 
investindo em importantes 
obras de saneamento básico 
no município”.

possibilita uma redução de 
30% para o parcelamento em 
até cinco vezes; e  os moradores 
que puderem quitar a dívida 

em dez parcelas, terão direito 
a um desconto de 10%.

Os consumidores interessa-
dos em aderir ao Refis devem 

comparecer à central do Saae, 
que fica à avenida Nesralla Ru-
bez, popularmente conhecida 
como Rua 4, nº 519, na região 

central do município. A unida-
de de atendimento funciona 
de segunda à sexta-feira, das 
9h às 17h. 
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Eleito para próximo biênio, Norbertinho 
fala em Câmara mais próxima da população
Mandato do futuro presidente vai contar com Ramos, Marco Mayor, Cal e Herivelto na mesa; promessa para maior diálogo

O vereador Norbertinho, novo presidente para o biênio 2023/2024; ele foi eleito por 11 votos na Câmara de Pinda; promessa de abertura
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A Câmara de Pindamo-
nhangaba elegeu, na ter-
ça-feira (6), o vereador 
Francisco Norberto Silva 
Rocha, o Norbertinho (PP), 
para a condução da Casa no 
biênio 2023/2024. O novo 
presidente foi eleito por 11 
votos dos parlamentares. O 
ex-presidente, José Carlos 
Gomes, o Cal (Republica-
nos), passa a ser vice-presi-
dente, e Herivelto Vela (PT), 
segundo secretário.

De acordo com o novo 
presidente, a intenção é 
estar mais presente nos 
bairros para ouvir as suas 
demandas. “A gente criou aí 
o gabinete móvel para estar 
próximo da população, criar 
mecanismos para a Câmara 
estar próxima da população, 
de uma forma geral, para ter 
acesso às informações e que 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

os vereadores estejam mais 
próximo da população”.

Outro ponto que deve ser 
prioridade na gestão de Nor-
bertinho é a modernização 
do Legislativo. Assim como 
a Prefeitura vem elaboran-
do uma série de atividades 
tecnológicas, a proposta 
é a que a Câmara também 
acompanhe a tendência.

O ex-presidente afirmou 
que deixa o cargo com a 
sensação de “dever cum-
prido”. A meta de Cal na 
vice-presidência é continuar 
trabalhando pela aprovação 
de projetos que beneficiem 
o município. Com a eleição, 
o segundo vice-presidente 
será Rogério Ramos (PODE-
MOS) e o primeiro secretá-
rio, Marco Mayor (PSDB). 
Fora da base do prefeito 
Isael Domingues (PL) no 
início do atual mandato, 
Norbertinho vive hoje um 
momento mais próximo ao 
discurso do Executivo.

Perequê-Mirim recebe obras de 
saneamento básico em Caraguá
Local recebe ações de infraestrutura essencial; expectativa 
é que trabalhos sejam finalizados até a próxima semana

Depois de anos de espera, 
os moradores do Perequê-
-Mirim, na região sul de Ca-
raguatatuba, terão acesso ao 
saneamento básico. Segundo 
anúncio do Município, as 
ações de infraestrutura essen-
cial são feitas na rua Ypê. A 
expectativa é que o trabalho 
seja concluído até a segunda 
semana de dezembro.

O serviço é feito pela Sa-
besp (Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo) e tem como 
objetivo prolongar a rede de 
água e a instalação de coleta 

Bruna Silva
Caraguatatuba

de tratamento de esgoto para 
os moradores locais. Assim 
que a obra for concluída, a 
Prefeitura iniciará o nivela-
mento e a colocação de casca-
lho na via pública, conforme 
esquematização da secretaria 
de Serviços Públicos.

Há cerca de dois anos, a 
secretaria de Habitação fez 
o reconhecimento da rua 
com foco em garantir recur-
sos de qualidade de vida à 
população, como água, luz 
e esgoto tratado. A medida 
é viabilizada depois de ser 
levantada a possibilidade 
de regularização fundiária 
urbana do núcleo. O decreto 
de reconhecimento oficial da 
rua foi assinado pelo prefeito 

Aguilar Junior (MDB), para a 
liberação de guia de emplaca-
mento e água e luz liberadas 
aos moradores.

Ainda em julho deste ano, 
o chefe do Executivo assinou 
o termo de compromisso 
para publicação do edital de 
licitação das obras do sistema 
de esgotamento sanitário dos 
bairros Jaraguazinho, Martim 
de Sá e Golfinhos. Ao todo, 
são mais de R$ 420 milhões 
investidos em obras, garan-
tindo que Caraguatatuba 
alcance índices significativos 
com 99% de distribuição de 
água e 92% de esgoto, sendo 
o primeiro município do 
Litoral Norte a alcançar este 
número.Rua Ypê na região sul de Caraguá; Sabesp realiza o serviço de instalação do sistema de coleta de esgoto
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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 -

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 
concer t ina. 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-

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 
segredos para fazer 
a maquiagem perfei-
ta. Vídeo aulas com-
pletas livro digital, 
bônus especiais e 
certificado. Fazendo 
o seu pedido hoje, 
você também i rá 
receber E-book 10 
segredos da maquia-
gem/Básico curso de 
Unhas decoradas. 
Valor: 97.00. Telefo-
ne: (12) 99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas f ibra 
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 

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, cachorro 
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 iais 
usados de cons-
trução, reforma e 
demolição: Portas, 
janelas, vitrôs, pias, 
louças, portões, gra-
des, madeiras, es-
quadrias de alumínio, 
blocos de vidro e etc. 
Telefone: (11) 94180-
8459

G u a r a t i n g u e t á : 
Trabalhamos com 
mudas 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, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários Flexíveis. 
Mensal idade que 
cabe no seu bolso e 
primeira aula 100% 
gratu i ta.  L igue e 

agende seu horário. 
Telefone: (12) 3641-
7832
Bertioga: Demolidora 
Ponto Certo. Somos 
uma empresa qualifi-
cada no ramo de de-
molição de grandes, 
médios e pequenos 
portes. Telefone: (11) 
97454-4612

Aparecida: A SPY-
FLY é uma empresa 
de investigação parti-
cular regulamentada 
pelas leis do país, 
pessoa jurídica, le-
galmente constituída. 
Postura profissional 
posit iva, baseada 
na qualidade, ética, 
discrição, sigilo e ho-
nestidade. Telefone: 
(11) 94117-3310

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40.00. 
Com Backup 50.00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant iv í rus,  goog le 
chrome, sistema ope-
racional a escolha do 
cliente. Telefone: (12) 
99162-4870 

Ber t ioga:  Somos 
uma empresa que 
atua na área de cons-
trução e manutenção 
de pisos esportivos, 
com prof issionais 
experientes e mão 
de obra qualificada 
há mais de três dé-
cadas. Telefone: (13) 
9676-1551

Ilhabela: Curso de 
mergulho avança-
do. Material teórico, 
todo equipamento 
de mergulho incluso 
no curso, e a certifi-
cação com a cartei-
rinha PADI. Valor: 
1.600,00. Telefone: 
(12) 98830-7958

Guaratinguetá: Ven-
do mesa de centro 
us ada ,  va l o r  R$ 
70,00. Telefone: 12 
996762177

Cunha: Serviço de in-
vestigação civil para 
todos os fins, empre-
sarial, familiar, conju-
gal, entre outras. Pro-
vas concretas, com 
relatórios completos 
e detalhado com foto, 
filmagens e grava-
ções. Sigilo absoluto 
das informações ga-
rantido em contrato 
de prestação de ser-
viço. Telefone: (12) 

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 

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-
reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

Cachoeira Paulis-
ta: Super Nintendo 
portátil - Conectou 
jogou. Revivas emo-
ções de jogar má-
rio, top gear, donkey 
kong, bomberman 
entre outros. Valor: 
153.99. Telefone: (11) 
996688-2064

Cruzeiro: Bateria com 
bags + Kit pratos 
Sabian + carrilhão. 
Bateria em ótimo es-
tado, e um excelen-
te instrumento pra 
quem procura uma 
bateria acústica. Va-
lor: 2.300,00. Telefo-
ne:12 991521254Di-
versos
São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iênc ia, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da 
embarcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticida-
de. O barco dispõe 
de oito bancos para 
acomodar 16 pes-
cadores, vinte mer-
gulhadores ou 25 

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 
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REABERTURA - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 032/2022.  
PROCESSO Nº 275/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE LARVICIDA E ASPERSÃO DE GALERIAS 
PARA CONTROLE DE LARVAS DOS MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, 
BORRACHUDOS E MOSQUITOS PÓLVORA NAS ZONAS URBANA E RURAL 
DO MUNICÍPIO; REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSETICIDA COM CARRO 
FUMACÊ NAS RUAS DO MUNICÍPIO E ASPERSÃO NAS GALERIAS PARA 
CONTROLE DOS MOSQUITOS; BEM COMO PARA APLICAÇÃO DE RATICIDA 
E ASPERSÃO EM GALERIAS PARA CONTROLE DE RATOS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 09/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 09/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 09/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
26/10/2022. 

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTES

Pregão Eletrônico Nº 54/2022 - PROC. Nº 536/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do lote 20 do PE 54/22, 
Processo 536/22 que tem por objeto Aquisição de brinquedos pedagógicos para 
atendimento nas unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Lorena, do presente certame tendo em vista que a empresa participante cotou 
valor acima do estimado em Edital, conforme consta na Ata de Sessão Pública. 
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no 
horário das 09h00 às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTES

Pregão Eletrônico Nº 56/2022 - PROC. Nº 5412022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do lote 04 e lote 04 
cota reservada ME/EPP do PE 56/22, Processo 541/22 que tem por objeto 
Aquisição de Mobiliários, utensílios e equipamentos para o funcionamento do 
prédio localizado à Rua Expedicionário Genésio Valetim Correa, 748, Bairro da 
Ceuz, onde serão alocados os profissionais do CAAPEL, em cumprimento ao 
artigo 83 da Lei Complementar 207/2015, e do CRE, localizado à rua Delfim 
Bittencourt, 260, Bairro Olaria, do presente certame de acordo com a justificativa 
no memorando nº 1218/2022 emitida pela Secretaria Municipal de Educação, 
conforme consta também na ata de sessão pública. Os autos do processo 
permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00 
às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. Cap. 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 164/22

O MUNICÍPIO DE LORENA, Estado de São Paulo, com sede na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, n° 625, Olaria, Lorena/SP, CEP 12.607-020, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 47.563.739/0001-75, ora representado pelo Prefeito Municipal, SYLVIO 
BALLERINI, brasileiro, servidor público, casado, portador do RG nº 5.081.008 
SSP/SP e do CPF nº 581.400.348-00, e a empresa ASSESSORIA PÚBLICA 
TREINAMENTOS LTDA EPP, localizado na Rua José Bonifácio, nº. 494, Sala 3, 
Centro, Araçatuba/SP, CEP nº. 16.010-380, endereço eletrônico: assessoriapublica.
jocely@gmail.com, telefone: (18) 3305-5265, devidamente inscrita no CNPJ nº 
33.536.785/0001-70, neste ato representada pelo Sr. Nilson Neris Santiago, RG 
nº. 8.282.009-0, CPF nº. 784.437.178-15, resolvem RESCINDIR, nos termos 
do art. 78, inciso I, da Lei 8.666/93, e conforme Parecer nº 1273/22, emitido no 
Processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 581/2022-SUP; 9531/2022-GPRO, 
o Contrato nº 164/22, cujo objeto é a contratação de serviços de realização de 
Curso Presencial para a Secretaria de Finanças – As Retenções na Fonte para 
Órgãos Públicos Municipais e a Decisão do STF sobre retenções do Imposto de 
Renda nos Municípios, melhore sua arrecadação (IRRF/PIS-PASEP/CONFINS/
CSLL/INSS/ISS). DATA DA ASSINATURA: 14/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 29/2022 PROC. Nº 531/2022
O Município de Lorena/SP torna pública a Reabertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviço telefônico móvel, na modalidade local e longa 
distância, para tráfego de voz, dados e acesso à Internet banda larga sem fio, 
através da tecnologia 3G/4G, mediante o fornecimento de celular smartphone.
A segunda sessão deu-se deserta sendo assim a nova sessão irá realizar-se às 
09h30min do dia 06 de janeiro de 2023, 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 32/2022 – PROC. Nº 648/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto é
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. PROFª LUISA CHAGAS, RUA JOSÉ 
MALERBA E AV. LORENA, CECAP – LORENA/SP, para atender as necessidades 
da População do Município de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 02 de 
Fevereiro de 2023, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 

 

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

 

  
 
 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 059/2022 - Edital nº 126/2022 – Proc. Adm. 
Mun. n° 210/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: LOCAÇÃO DE CR DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, SISTEMA DE 
IMPRESSÃO E SISTEMA PACS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 de janeiro de 2023  
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. 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2022 - RETIFICAÇÃO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 448/2022 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO 
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS”. 

MOTIVO: Alteração nos Anexos XII e XIII do Edital. 
Abertura: 15/12/2022 – Sessão Pública: 27/12/2022 – 09:00h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.
br, a partir da data de abertura. 
Cruzeiro, 14 de dezembro de 2022. 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal



15 DE DEZEMBRO DE 20224

Lorena promove mais uma edição 
do Natal Encantado na praça central

De olho na movimentação 
popular para a região cen-
tral, a Prefeitura de Lorena 
realiza de 15 a 23 de de-
zembro o “Natal Encantado 
2022”. A programação con-
ta com eventos realizados 
na praça Dr. Arnolfo de 
Azevedo, no Centro. Entre 
as atrações, apresentações 
musicais, dança e o tradicio-
nal Auto de Natal. 

No dia 15 está prevista 
a chegada do Papai Noel, 

Da Redação
Lorena

que permanecerá todos os 
dias em sua casa, na Praça, 
para receber as crianças. O 
evento, que também contará 
com desfile natalino, terá 
início às 18h30. 

Após o desfile haverá 
apresentações de músicas 
natalinas, balé, jazz, danças 
e dança do ventre.

Confira a programação 
natalina de Lorena

• 16/12 (sexta-feira) - Sa-
rau às 16h com os alunos da 
Obra Social São Luiz;

• 17/12 (sábado) - Escola 

Águas Piquete lança segunda edição 
do Viva Visão aos seus colaboradores
Em parceria com o Instituto Ver & Viver, companhia fornece atendimento oftalmológico, exames de 
refração ocular e entrega de óculos, reforçando sua prática de investir em qualidade de vida às pessoas

A Iguá, uma das principais 
empresas de saneamento do 
Brasil, firmou pelo segundo 
ano consecutivo parceria com 
o Instituto Ver & Viver, asso-
ciação sem fins lucrativos que 
proporciona às pessoas melhor 
qualidade de vida por meio da 
visão, a segunda edição do pro-
jeto Viva Visão, uma iniciativa 
focada na saúde visual e no 
bem-estar dos colaboradores 
da companhia por meio de 
atendimento oftalmológico 
completo. No ano passado, du-
rante a 1ª edição do programa 
foram realizadas 908 triagens 
e 824 consultas oftalmológicas.

“Para 2022, expandimos o 
projeto a todas as operações da 
Iguá e poderão se inscrever e 
participar das consultas oftal-
mológicas. Identificada a neces-
sidade de correção visual após 
a triagem inicial e consulta, 
àqueles colaboradores que re-
cebem até 3 salários-mínimos 

Da Redação
Piquete

podem escolher a armação e a 
entrega de óculos será 100% 
custeada pela Companhia. Os 
demais, que também recebe-
rem recomendação médica 
para utilização de lentes de 
correção visual, receberão um 
voucher com desconto para 
aquisição de óculos”, explica 
Érica Silvino, diretora de Gestão 

e Gente.
Na Águas Piquete, que per-

tence ao Grupo Iguá, os atendi-
mentos aconteceram na última 
quinta-feira, 8, para a colabora-
dora Jovanir dos Santos esse 
projeto demostra o cuidado 
que a empresa tem o seu fun-
cionário. “É algo fascinante o 
carinho que a companhia ofe-

rece para gente. Esse programa 
Viva Visão contribui muito 
com nossa vida profissional e 
pessoal”, disse Santos.

Segundo o Instituto Ver & 
Viver, cerca de 50% dos indiví-
duos de 14 a 35 anos que pas-
sam por esse tipo de triagem 
acabam precisando usar óculos 
no dia a dia. O percentual au-

menta para até 80% a partir 
dos 36 anos. Essa questão tem 
impactos socioeconômicos. 
Em todo o mundo, 33% da 
população economicamente 
ativa têm problemas de visão 
não corrigidos que afetam 
a produtividade, de acordo 
com o Vision Impact Institute, 
entidade internacional que 

elabora estudos e pesquisas 
sobre o assunto. Apesar disso, a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) afirma que mais de 800 
milhões de pessoas não conse-
guem ter acesso a armações e 
lentes de grau.

“Na Iguá temos um com-
promisso claro e muito bem 
definido de cuidado com as 
pessoas. E oferecer tratamento 
e qualidade de vida aos nossos 
funcionários é uma forma de 
retribuir a eles o empenho de-
dicado à companhia”, completa 
o COO da Iguá, Péricles Weber.

O projeto Viva Visão da Iguá 
é resultado de uma sinergia 
entre as áreas de Responsa-
bilidade Social e Gestão de 
Gente e envolve, também, os 
programas de Bem-Estar e de 
Voluntariado que completou 
um ano de atividade em 2022: 
o VoluntarIguá. Desde seu 
lançamento, o programa de 
voluntariado interno da com-
panhia já realizou mais de 360 
projetos e ações filantrópicas 
que já impactaram ao menos 
166 mil pessoas.

Foto: XXXXXXXXXXXXFoto: XXXXXXXX

de Jazz e Coral Noite das 
Vozes, às 18h;

• 18/12 (domingo) - Apre-
sentação musical (som me-
cânico e DJ);

• 19/12 (segunda-feira) - 
Auto de Natal das Aldeias de 
Vida, às 19h;

• 20/12 (terça-feira) - 
Ruhan Vianne, às 20h30;

• 21/12 (quarta-feira) 
- Banda Outros Nós, às 
20h30;

• 22/12 (quinta-feira) - 
Banda Meu Amigo Gus, às 
20h30;

• 23/12 (sexta-feira) - An-
dré Moraes, às 20h30.

Papai Noel recebe crianças em edições anteriores do Natal Encantado; cidade volta a realizar eventos
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