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Norbertinho toma posse na Câmara
com missão de qualificar atendimento
Promessa é tornar nova legislatura mais próxima da população; evento é marcado por figuras políticas

O vereador Norberto Mo-
raes, mais conhecido como 
Norbertinho (PP), tomou pos-
se da presidência da Câmara 
de Pindamonhangaba, nesta 
terça-feira (31). A expectativa 
é que a nova direção da Casa 
consiga trazer a população 
para os debates municipais.

Em demonstração de apoio 
à nova mesa diretora, o even-
to foi marcado pela presen-
ça de diversos políticos da 
região, como os ex-prefei-
tos Francisco Assis Vieira, o 
Tchesco (atual diretor regio-
nal do CDHU), Vito Ardito, 
a deputada estadual Leticia 
Aguiar (PP) e o vice-prefeito 
de Pindamonhangaba, Ricar-
do Piorino (PL).

A principal proposta do 
novo presidente da Casa é 
fazer com que a Câmara esteja 
mais próxima dos moradores 
locais. “Nós temos hoje a 
questão da internet e tam-
bém queremos modernizar 
a Casa para que as pessoas 
possam procurar o vereador 
de forma mais prática, assim 
como fazer suas solicitações 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

(...). A Câmara tem que ouvir a 
população, então pode contar 
com a Câmara também os 
segmentos da indústria e do 
comércio”, destacou. 

Norbertinho planeja ainda 
modernizar os processos in-
ternos. A ação é inspirada no 
projeto tecnológico que tem 
revolucionado a Prefeitura de 
Pindamonhangaba através 
do 1DOC.

Também foram empossados 
o ex-presidente, José Carlos 
Gomes, o Cal (Republicanos) 
como primeiro vice-presiden-
te; Rogério Ramos (PODE-
MOS) como segundo vice-pre-
sidente; Marco Mayor (PSBD), 
como primeiro secretário e 
Herivelto Vela (PT), como 
segundo secretário.

Após o ato da posse, ocor-
reu a primeira sessão ordi-
nária em 2023. Na retomada 
dos trabalhos, os vereadores 
aprovaram cinco projetos de 
lei, entre eles o que determina 
elementos específicos para 
a contratação empréstimos 
municipais e também a ins-
tauração do Dia Municipal de 
Controle, Diagnóstico Precoce 
e Prevenção da Hanseníase, 
celebrado anualmente em 31 
de janeiro.

O ex-presidente, Cal, passa a direção do Legislativo ao atual presidente da Câmara , Norbertinho; proposta é ampliar o acesso aos trabalhos

Ubatuba inicia modernização de acesso à Praia da Fortaleza
Com apoio estadual, melhorias contam com investimento de R$ 9 milhões; ação tenta impulsionar turistas no bairro

Após receber um recurso 
estadual de R$ 9 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
iniciou, na terça-feira (31), 
as obras de pavimentação 
e modernização do sistema 
de drenagem da estrada 
de acesso ao bairro Forta-
leza, que abriga diversos 
atrativos naturais. Além de 
garantir mais segurança aos 
turistas que trafegam pelo 
trecho, a ação busca evitar 
que moradores continuem 
sofrendo com alagamentos.

A Prefeitura de Ubatuba 
divulgou nota informando 
que foi dado o pontapé ini-
cial do serviço de melhorias 
da estrada Vereador José 
Alves Barreto, popularmen-
te conhecida como Estrada 
da Fortaleza, que liga a 
rodovia SP-55 à tradicional 
Praia da Fortaleza. Viabili-
zada através do programa 
estadual Novas Estradas 
Vicinais, no qual Ubatuba 
foi contemplada em 14 de 
novembro do ano passado, 

Da Redação
Ubatuba

a obra garantirá o asfalta-
mento de 6,95 quilômetros 
da via, implantação de um 
novo sistema de drenagem 
e instalação de placas de 
sinalização e obstáculos de 
trânsito.

A expectativa é que a 
melhoria das condições de 
trafegabilidade pela Estra-
da da Fortaleza atraia um 
número ainda maior de 
turistas ao bairro, que con-
ta com uma praia de águas 
tranquilas com quiosques, 
trilhas, piscinas naturais, 
hotéis, pousadas e pontos 
para passeios de barco. 

Além de revelar que a 
previsão é de que a obra seja 
concluída em até oito meses, 
a prefeita de Ubatuba, Flavia 
Pascoal (PL), comemorou 
o início da adequação da 
via. “Estou extremamente 
feliz por essa obra em uma 
estrada tão importante do 
nosso município, de uma 
comunidade tradicional, 
um santuário ecológico. 
Este é mais um sonho que 
estamos concretizando para 
Ubatuba, por meio do apoio 
do Governo do Estado”.

Foto: Divulgação PMU

Obra de pavimentação na Estrada da Fortaleza, em Ubatuba; de acordo com a Prefeitura, 6,95 quilômetros da via serão asfaltados no trabalho
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RMVale fortalece campanha de vacinação contra a meningite C

A RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte) iniciou, neste mês, o 
processo de fortalecimento da 
campanha de vacinação contra 
a meningite C. O público-alvo 
são profissionais e estudantes 
da área da saúde, assim como 
adolescentes. 

De acordo com os especialis-
tas, a meningite C possui sinais 
semelhantes aos de uma gripe 
comum, fazendo com que o 
diagnóstico seja mais difícil. 
Por isso, é essencial que cida-
dão esteja atento aos sintomas 
como rigidez na nuca, febre 
alta, dor de cabeça, manchas 
na pele, confusão mental, dor 
de garganta, vômitos e náuseas; 
além de cansaço, irritação e 

Bruna Silva
RMVale

falta de apetite. O meio mais 
eficaz para prevenção contra 
doença é a vacinação, que pode 
ser administrada a partir dos 
três meses de idade. 

Em Pindamonhangaba, a va-
cinação é feita diariamente em 
todas as unidades de saúde até 
28 de fevereiro ou enquanto 
durar o estoque municipal. A 
responsabilidade sobre a quan-
tidade de vacinas e a definição 
do público é do Ministério da 
Saúde e da secretaria Estadual 
de Saúde. A expectativa é que 
trabalhadores da saúde e ado-
lescentes entre 15 e 19 anos 
sejam imunizados. É necessário 
apresentar RG, CPF e carteira 
de vacinação. 

Ainda nesta semana, Gua-
ratinguetá ampliou o público 
buscando imunizar também 
os adolescentes do municí-
pio, pois, de acordo com a 

Prefeitura, “são os principais 
responsáveis pela manutenção 
da circulação da doença na 
comunidade”. O imunizante 
também está disponível para 
crianças a partir dos três me-
ses, com reforço de um ano, e 
outro reforço entre 11 e 14 
anos. Aqueles que não foram 
vacinados, assim como que es-
tão com esquema incompleto, 
entre 1 e 10 anos de idade, po-
dem buscar a unidade de saúde 
mais próxima para avaliação e 
vacinação.

No Litoral Norte, as UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) 
de Caraguatatuba estão dispo-
níveis, das 8h às 16h30, para 
atualização da carteira vacinal. 
É preciso levar documento com 
foto. As unidades aptas para a 
imunização podem ser confe-
ridas no site caraguatatuba.
sp.gov.br.

Câmara anuncia concurso em Aparecida
Processo interrompido em 2022 abre dez vagas pela Vunesp; edital deve ser divulgado em sessenta dias

A Câmara de Apareci-
da fechou acordo com a 
Fundação Vunesp para a 
realização do concurso, que 
estava previsto desde o ano 
passado. O Ministério Públi-
co apontou irregularidades 
no processo anterior, e o 
então presidente, vereador 
Gú Castro (PSDB), decidiu 
cancelá-lo.

O atual presidente, Luiz 
Carlos Ferreira Júnior, o 
Juninho Corpo Seco (Pode-
mos), anunciou na quinta-
-feira (2) o acordo para que 
a Fundação Vunesp realize 
o concurso. “O processo vai 
custar cerca de R$ 155 mil, 
e a previsão para a divulga-
ção do edital é entre 30 e 
60 dias. Devemos assinar o 
contrato nos próximos dias”.

Andréa Moroni
Aparecida

Um dos motivos para o 
cancelamento do concurso, 
em dezembro de 2022, foi o 
apontamento do Ministério 
Público de que a licitação 
para a escolha da empresa 
tinha sido de forma presen-
cial e não eletrônica, como é 
orientado pelo Tribunal de 
Contas. “Agora não precisa-
mos realizar a licitação, por-
que a contratação da Fun-
dação Vunesp é dispensada 
de licitação, de acordo com 
a Lei Federal nº 8.666/93”, 
explicou Juninho. 

Ao todo, a Câmara de Apa-
recida oferecerá dez vagas, 
sendo seis para preenchi-
mento imediato e quatro 
cadastros reserva de pessoal 
para cargos com exigência 
de ensino médio e nível su-
perior. As inscrições devem 
custar R$ 67,90 (ensino 
médio) e R$ 98,80 (ensino 
superior).

Foto: Arquivo Atos

O presidente da Câmara, Juninho Corpo Seco; Legislativo de Aparecida anuncia novo concurso público, que tem orçamento de até R$ 155 mil

CONVÊNIOS
MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a maior rede 

de Convênios Médicos da região, com ampla 

assistência e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de 

Especialidades;

Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.

Foto: Bruna Silva

Vacinação contra a Meningite C; RMVale reforça campanha contra a doença que foca jovens e crianças
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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 ótima locali -
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, 
pisc 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 
na barra velha, área 
total de 3.050m² com 
escritura e pitu. Va-
lor: 350.000,00. Te-
lefone: 12991961570

Cunha: Vende-se 
área em Cunha, loca-
lizada na Serra do In-
daiá, atrás das Águas 
de Santa Rosa. Com 
18.1 alqueires, rio na 
divisa, 2 nascentes, 
10 pés de araucária e 
40 mil pés de eucalip-
tos sem casca para 
corte 8 anos. Valor: 
250.000,00. Aceito 
proposta. Telefone: 
(12) 98890-0661

Caraguatatuba: Ven-
do casa individual, 
com 2 dormitórios 
e suíte. Bem venti-
lada e com acaba-
mento de primeira 
qual idade. Valor : 
260.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Casa 
com estruturas boas, 
necessita de refor-
ma. Casa possui 
porão, 3 quar tos, 
terreno de 6x38. Do-
cumentação em dia. 
Vendendo pelo pre-
ço do terreno. Acei-
tamos carro como 
parte do pagamento. 
Valor: 80.000,00. Te-
lefone: (67) 99192-
0103

Lorena: Casa com 2 
dormitórios, terreno 
20mx30m, a poucos 
metros do Eco Val-
le Shopping: Valor: 
380.000,00. Telefo-
ne: 12981320544

Roseira: Vendo casa 
de 2 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina, 
churrasqueira. Valor: 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Cruzeiro: Vende-se 
casa de 2 andares: 4 
quartos, 3 banheiros, 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, quin-
tal, área de serviço 
e sacada interna. 
Valor: 385.000,00. 
Telefone: (12) 98105-
4394

Bertioga: Vende-se 
casa composta por 
4 suítes, sendo uma 
suíte máster, com 
hidromassagem e 
closet, sala ampla, 
lavabo, cozinha ame-
ricana, garagem co-
berta para 2 carros, 
área gourmet com 
banheiro, piscina e 
um lindo quintal. Va-
lor: 1.500.000.00. 
Telefone: (24) 9870-
5328

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

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 

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de ex-
periência. 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-
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

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-
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 

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: 

Prefeitura Municipal de Canas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária
Lauda n° 04/2023
Comunicado de deferimento de solicitação de licença sanitária inicial para o 
ramo de atividade odontológica – consultório tipo I com Raio-X com vencimento 
em 09/01/2024:
Protocolo: 02/21 - VISA 
Data de Protocolo: 20/01/2021 
CEVS: 350995701-863-000029-1-7 e
CEVS: 350995701-863-000030-1-8
Razão Social: JOÃO PAULO DE CASTRO SILVA 
CPF: 335.168.318-98
Endereço: Avenida 22 de Março, n° 174, Centro, Canas/SP
CEP: 12615-000 
Resp. Legal: João Paulo de Castro Silva - CPF: 335.168.318-98
Resp. Técnico: João Paulo de Castro Silva - CPF: 335.168.318-98
A Diretora da Vigilância Sanitária Municipal de Canas defere a solicitação de 
Licença de Funcionamento Inicial do Estabelecimento por incompatibilidade de 
CNAE-para o ramo de minimercado
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento 
da Licença Sanitária.
Canas, 12 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Canas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária
Lauda n° 03/2023
Comunicado de indeferimento de solicitação de licença sanitária inicial para o ramo 
de bar por encerramento de atividades no local:
Protocolo: 07/19 - VISA 
Data de Protocolo: 11/06/2019 
CEVS: 350995701-561-000033-0-1 
Razão Social: NATALIA APARECIDA DA SILVA 44637313805
Nome Fantasia: Rastro do Cowboy
CNPJ: 33.214.142/0001-00
Endereço: Rua João Honorato, n° 200, Nova Canas, Canas/SP
CEP: 12615-000 
Resp. Legal: Natalia Aparecida da Silva, CPF: 446.373.138-05
A Diretora da Vigilância Sanitária Municipal de Canas indefere a solicitação de 
Licença Sanitária inicial do estabelecimento por encerramento de atividades no 
local. 
Canas, 12 de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal de Canas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária
Lauda n° 02/2023
Comunicado de deferimento de solicitação de renovação de Licença Sanitária 
para o ramo de drogaria com validade até 28/03/2023:
Protocolo: 17/2021 - VISA 
Data de Protocolo: 10/11/2021 
CEVS: 350995701-477-000006-1-2 
Razão Social: ADILSON A MOREIRA FARMACIA 
CNPJ: 32.143.262/0001-00
Endereço: Avenida 22 de Março, n° 26, Centro, Canas/SP
CEP: 12615-000 
Resp. Legal: Adilson Alves Moreira, CPF: 080.904.498-67
Resp. Técnico: Adilson Alves Moreira, CPF: 080.904.498-67, CRF SP 66010
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE CANAS defere a solicitação 
de renovação de Licença Sanitária para o ramo de drogaria com validade até 
28/03/2023.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento 
da Licença Sanitária.
Canas, 12 de janeiro de 2023

Prefeitura Municipal de Canas
Diretoria Municipal de Saúde

Vigilância Sanitária
Lauda n° 01/2023
Comunicado de deferimento de solicitação de renovação de Licença Sanitária 
para o ramo de drogaria com validade até 19/11/2021:
Protocolo: 05/2020 - VISA 
Data de Protocolo: 30/04/2020 
CEVS: 350995701-477-000006-1-2 
Razão Social: ADILSON A MOREIRA FARMACIA 
CNPJ: 32.143.262/0001-00
Endereço: Avenida 22 de Março, n° 26, Centro, Canas/SP
CEP: 12615-000 
Resp. Legal: Adilson Alves Moreira, CPF: 080.904.498-67
Resp. Técnico: Adilson Alves Moreira, CPF: 080.904.498-67, CRF SP 66010
A Diretora da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE CANAS defere a solicitação 
de renovação de Licença Sanitária para o ramo de drogaria com validade até 
19/11/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento 
da Licença Sanitária.
Canas, 12 de janeiro de 2023.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 01/2023 – PROC. Nº 37/2023
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 especializada para prestação de serviços de engenharia 
para recapeamento asfáltico da Avenida São Pedro – Olaria – Lorena-SP, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 
09h30min do dia 01 de março 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 DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO – PP Nº 35/2022 - PROC. Nº 613/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do Extrato 
de Contrato do processo acima referido, onde lê-se: “EXTRATO DE CONTRATO 
–PROC. Nº 613/2022 - PE Nº 35/2022” leia-se “EXTRATO DE CONTRATO – PROC. 
Nº 613/2022 - PP Nº 35/2022”.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PE Nº 53/2022 - PROC. Nº 527/2022
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 Aquisição de materiais de 
uso para distribuição aos docentes da Rede Municipal de Ensino, objetivando 
complemento do material distribuído, com materiais de uso específico ao docente, o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do contrato, 
conforme abaixo:
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 04.013.164/0001-04
Vencedora do lote: 01.
Valor Total: R$ 64.566,00 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e 
Seis Reais).
Empresa: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI CNPJ: 19.769.219/0001-88
Vencedora dos lotes: 03, 06 e 20.
Valor Total: R$ 21.927,12 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais e 
Doze Centavos).
Empresa: COMERCIAL KRF EIRELI CNPJ: 18.189.637/0001-33
Vencedora dos lotes: 05 e 09.
Valor Total: R$ 10.659,72 (Dez Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta 
e Dois Centavos).
Empresa: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME CNPJ: 26.844.478/0001-91
Vencedora dos lotes: 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25.
Valor Total: R$ 39.283,98 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e 
Noventa e Oito Centavos).
Empresa: GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora do lote: 11.
Valor Total: R$ 2.468,70 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta 
Centavos).
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PE Nº 71/2022 - PROC. Nº 644/2022
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 equipamentos 
de proteção individual (EPI) para os funcionários 
da Secretaria de Serviços Municipais pelo período 
de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
autoriza a contratação da empresa vencedora, com 
a emissão da Ata de Registro de Preços, conforme 
abaixo:
Empresa:EQUITEC SOLUCOES EM EPI E 
FERRAMENTAS EIRELI - CNPJ: 23.243.650/0001-63
Vencedora do lote único.
Valor Total: R$ 14.249,93 (quatorze mil, duzentos e 
quarenta e nove reais e noventa e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTE

Pregão Eletrônico nº 53/2022 – Processo nº 
527/2022
O Município de Lorena/SP torna público a 
REVOGAÇÃO dos LOTES 02, 04 e 26 do PE 
53/22, Processo 527/2022 que tem por objeto 
Aquisição de materiais de uso para distribuição aos 
docentes da Rede Municipal de Ensino, objetivando 
complemento do material distribuído, com materiais 
de uso específico ao docente, tendo em vista que a 
Secretaria determinou o fracasso dos lotes conforme 
manifestação que consta no processo. 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
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 11/2022 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE LORENA
O  m u n i c í p i o  d e  L o r e n a / S P,  C N P J  n º 
47.563.739/0001-75, e a OSC APAE - Lorena, CNPJ 
nº 51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram 
a Certidão de Apostilamento 02, que retifica a 
numeração do Termo Aditivo, assinado em 16 de 
janeiro de 2023, referente ao Termo de Colaboração 
11/22. O respectivo termo assume nomenclatura 
“Termo Aditivo 02”, conforme linha cronológica de 
ajustes. A presente modificação não importa em 
alteração do valor global do Termo de Colaboração. 
Data de assinatura: 08/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 
Nº 05 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-
75, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena – APAE, CNPJ nº 
51.785.590/0001-46, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social, celebram o 
Termo Aditivo 05, para cobrir as despesas relativas à 
prorrogação do Termo de Colaboração 06/2022, pelo 
período de 2 (dois) meses, no valor de R$ 8.000,00 
(oito mil reais). Data de assinatura: 21/12/2022.

 

Página 1 
 

                                        TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO N° 001/2023 
 
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 001/2023 na seguinte conformidade: 
Itens: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 18 a empresa BME PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
45.438.927/0001-46. 
Itens: 22, 23 e 25 a empresa LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA, CNPJ: 11.371.179/0001-00. 
Item: 12 a empresa OLYMPO AUTO CENTER LTDA, CNPJ: 48.421.767/0001-10. 
Item: 19 a empresa ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PECAS, CNPJ: 
23.340.816/0001-60. 
Item: 20 a empresa ROTAL AUTO PECAS LTDA, CNPJ: 35.843.518/0001-71. 
Itens: 1, 2, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 e 24 a empresa STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS, 
MAQUINAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 11.150.283/0001-74. 
Item: 14 a empresa VALECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ: 16.722.128/0001-07. 
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de Registro 
de Preços. 

Cachoeira Paulista, 08 de fevereiro de 2023 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 

 
 

                                           TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO N° 004/2023 

 
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, 
resolvo HOMOLOGAR o Pregão nº 004/2023 na seguinte conformidade: 
Item: 1 a empresa S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 00.720.129/0001-74. 
Itens: 2 e 3 a empresa R2A COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.913.349/0001-70. 
Ficam as empresas convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura da Ata de Registro 
de Preços. 

Cachoeira Paulista, 08 de fevereiro de 2023. 
 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
Prefeito Municipal 
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Lorena vai pavimentar estrada e construir nova ponte do Taboão
Em fase de licitação, previsão de custo pode chegar a R$ 4 milhões; proposta é qualificar dia a dia na zona rural

Em meio ao cronograma 
da Prefeitura de Lorena 
para obras que atendem 
bairros da zona rural, a es-
trada do Taboão vai receber 
pavimentação e ganhará 
uma nova ponte sobre o 
rio. O investimento pode 
ultrapassar os R$ 4 milhões.

O secretário Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Jair 
de Sales Siqueira, explicou 
que a obra está em fase 
de licitação. “Serão gastos 
cerca de R$ 270 mil para 
a construção da ponte e de 
R$ 3 milhões a R$ 4 milhões 
para a pavimentação com 
bloquetes da estrada”.

A secretaria também 
tem realizado trabalhos de 

Andréa Moroni
Lorena

recuperação de estradas, 
com destaque para pontos 
críticos devido à época de 
chuvas, de manutenção de 
pontes e de atendimento 
às várias demandas dos 
produtores rurais.

No último sábado (28), 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) esteve na zona rural 
vistoriando os serviços que 
vêm sendo realizados pela 
secretaria de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 
para levar maior qualidade 
de vida, segurança e outros 
benefícios para a população 
do local.

Acompanhado do secre-
tário Jair Siqueira e do as-
sessor de Desenvolvimento 
Rural, Olécio Peres, o prefei-
to esteve nos bairros Serro 
Alto, Pinhal Novo, Sertão 
Velho, Taboão e Sapé.

Foto: Reprodução PML

Prefeito visita zona rural de Lorena, em área atendimento por ação; investimento na estrada do Taboão deve ultrapassar R$ 4 milhões

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS

Prefeitura de Piquete concede abono
de R$ 1 mil para servidores municipais
Iniciativa beneficia mais de trezentos trabalhadores, com expectativa para o aquecimento do comércio  

Os pouco mais de trezen-
tos servidores municipais 
de Piquete ganharam um 
motivo para comemorar na 
última semana. Após econo-
mizar recursos ao longo do 
ano passado, a Prefeitura 
concedeu aos trabalhadores 
um abono salarial de R$ 1 
mil.

Em um texto publicado 
na segunda-feira (30) no 
Instagram, o prefeito Rômu-
lo Kazimierz Luszczynski, o 
Rominho (PSDB), confirmou 
que destinou mais de R$300 
mil para o pagamento do 
abono aos servidores. De 
acordo com o chefe do Exe-
cutivo, a medida foi possível 
graças à política municipal 
de respeito e responsa-
bilidade com o dinheiro 

Da Redação
Piquete

público, que propiciou a 
economia de recursos em 
2022.

Rominho revelou que a 
iniciativa tem como prin-
cipal objetivo retribuir ao 
trabalho de excelência pres-
tado pelos colaboradores 
municipais. “Nossos ser-
vidores são fundamentais 
para o desenvolvimento de 
Piquete. Eles trabalham ar-
duamente para prestar um 
bom serviço e estão sempre 
disponíveis para atender as 
necessidades da população. 
Esperamos que este gesto 
inspire a todos a continua-
rem a trabalhar com paixão 
e dedicação pela cidade”.

O prefeito destacou que 
a ação impactará positiva-
mente na economia local, já 
que os servidores deverão 
utilizar ao menos parte do 
abono na aquisição de pro-
dutos na cidade. “Além de 

valorizarmos nossos profis-
sionais, também apoiamos 
os comerciantes locais para 
impulsionar a economia, 
por isso pedimos para que 
os servidores comprem em 
Piquete”.

Esta foi a segunda vez que 
a atual gestão municipal 
concedeu abono salarial à 
categoria. Em janeiro do ano 
passado, os funcionários 
foram contemplados com 
R$ 800.

Além de Rominho, outro 
prefeito da região que re-
centemente concedeu um 
abono salarial generoso aos 
servidores foi Guilherme 
Carvalho (PSDB). No último 
dia 12, os 365 funcionários 
da Prefeitura de Silveiras 
receberam em suas contas 
o depósito de R$ 1.212. 
A medida foi viabilizada 
através de um recurso de 
R$ 442.380. Rominho conversa com servidores municipais; Executivo destinou R$ 300 mil para abono salarial em Piquete

Foto: Reprodução


