
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2023 N.º 4.247R$ 1,50ANO 29

Foto: Reprodução PML

Ballerini busca aval legislativo para 
doar áreas à mais duas empresas
Empreendimentos podem criar pelo menos 29 vagas diretas em Lorena; Câmara analisa outros dois pedidos

Buscando alavancar a gera-
ção de empregos em Lorena, 
a Prefeitura encaminhou 
à Câmara no início desta 
semana dois projetos que 
visam a doação de áreas para 
duas empresas. A expectativa 
é que os empreendimentos 
gerem 29 postos de trabalho.

Em nota oficial, a admi-
nistração do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) autorizou 
na terça-feira (7) o envio ao 
Legislativo dos projetos que 
propõe as doações de terre-
nos para as empresas Ider-
maq Serviços de Manutenção 
e EcoVale Pré-Fabricados de 
Concreto.

Caso aprovada pela Câ-
mara, a proposta garantirá 
a expansão da Idermarq, 
que atualmente funciona em 
um imóvel no bairro Cidade 
Industrial. De acordo com 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, An-
tonio Willians, a área que 
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O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, assina proposta para repasse de áreas para novas empresas

poderá ser destinada à em-
presa possui uma dimensão 
de 3.948,21 m², e fica na 
rodovia estadual Deputado 
Oswaldo Ortiz Monteiro, a 
SP-66. O empreendimento, 
que prevê a geração de 14 
empregos diretos, contará 
com um investimento de R$ 
700 mil para sua implan-
tação.

A EcoVale Pré-Fabricados 
de Concreto, sediada em 
Guaratinguetá, poderá ser 
contemplada com um ter-
reno de 23.163,00 m² na 
rodovia federal BR-459. A 
unidade, que deverá empre-
gar 15 trabalhadores, tem 
sua construção orçada em 
R$ 4,5 milhões.

A expectativa é que ambos 
os projetos do Executivo 
sejam colocados em votação 
pela Câmara em março. 

Atualmente, os parlamen-
tares analisam outros dois 
pedidos municipais de con-
cessão de áreas para em-
presas. Encaminhados por 
Ballerini no fim de janeiro, os 
projetos visam a destinação 
de espaços para a Söovak 

Co. - Cosméticos, sediada 
em Guaratinguetá, e para 
a Melo & Melo Artesanatos 
Ltda, atualmente instalada 
em um imóvel no bairro Vila 
Passos, em Lorena. Caso as 

empregos na cidade. “Esta-
mos fazendo todo o possível 
para atrair novas empresas 
para Lorena, e também para 
contribuir para a expansão 
das que já estão instaladas 
aqui. Nossas ações têm como 
principal objetivo acelerar a 
criação de postos de trabalho 
em nossa cidade, inclusive, 
estamos realizando os trâ-
mites burocráticos junto ao 
cartório para a liberação de 
mais cinco áreas, que futu-
ramente poderão ser conce-
didas para outras empresas, 
consequentemente gerando 
empregos”.

O mais recente empreen-
dimento contemplado com a 
concessão de área em Lorena 
foi a Elopack, fabricante de 
paletes e embalagens. Em 9 
de dezembro do ano passado, 
Ballerini autorizou a destina-
ção à empresa, que funciona 
em um imóvel no Cidade 
Industrial, de um terreno, de 
2,0787 hectares, às margens 
da BR-459. A unidade, que 
está em fase de construção, 
deverá gerar 150 empregos 
diretos.

propostas recebam o aval le-
gislativo, as empresas serão 
contempladas com terrenos 
de 1.378,84 m², localizados 
na SP-66. Os empreendimen-
tos deverão gerar quarenta 

empregos diretos, sendo 
25 a Melo & Melo e 15 a 
Söovak Co.

Willians revelou detalhes 
do trabalho municipal que 
busca alavancar a geração de 
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Escolas de samba podem perder cem metros de 
desfiles por interdição de prédio em Guaratinguetá
Estrutura do Carnaval é reduzida e secretário confirma situação; Oesg tenta manter quatrocentos metros

As seis escolas de samba de 
Guaratinguetá voltam a com-
petir no próximo dia 21 no 
Carnaval da cidade, dois anos 
após o último desfile com-
petitivo. O hiato, motivado 
pela pandemia da Covid-19, 
afastou os foliões e encheu 
de saudade os corações das 
comunidades envolvidas 
com a festa popular. Mas na 
avenida do desfile, mudanças 
foram confirmadas e outras 
podem ser realizadas, entre 
elas a redução da área de 
desfile para as agremiações.

A redução foi confirmada 
pela Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guara-
tinguetá) em contato com a 
reportagem do Jornal Atos. 
Em anos anteriores, as es-
colas tinham quatrocentos 
metros na área de contagem 
de tempo, zona oficial de 
abertura e encerramento do 
desfile de cada agremiação. 
Neste ano, até o momento, 
são trezentos metros para 
esta área. A Oesg tenta recu-
perar mais cinquenta metros 
do trajeto, para que as agre-
miações desfilem em 350 
metros de área de contagem.

Outra alteração, essa já 
confirmada pela secretaria 
de Turismo, será no sentido 
dos desfiles. Antes, as alego-
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Estrutura montada na avenida para desfile de escolas de samba; espaço pode ser reduzido nesse ano

rias, alas e componentes das 
agremiações desfilavam pela 
avenida Presidente Vargas 
no sentido Nova Guará-Cen-
tro. Dessa vez o sentido será 
inverso e as agremiações 
terão como concentração 
parte da avenida João Pessoa 
e a Ponte Metálica e para a 
dispersão o cruzamento da 
avenida Presidente Vargas 
com a rua Monte Castelo.

A expectativa de público 
presente na avenida também 
foi reduzida. Cerca de 2,5 mil 
pessoas devem acompanhar 
os desfiles nas arquibanca-
das. “O número teve uma 
redução em comparação aos 
anos anteriores em razão 
da situação do prédio situ-
ado na avenida”, destacou 
o secretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Mário Au-
gusto Nunes.

O prédio citado pelo secre-
tário é o edifício Riverside, 
localizado próximo à cabe-
ceira da Ponte Adhemar de 
Barros e que está interditado 
desde maio do ano passado. 
Todas as alterações, como re-
dução da área de contagem 
e mudança de sentido dos 
desfiles, além da estrutura 
das arquibancadas, também 
têm ligação com a situação 
do edifício, de acordo com 
a Oesg. 

Ainda assim, segundo o 
secretário, foram investidos 
R$ 1 milhão na montagem 

das arquibancadas, camaro-
te, iluminação e sistema de 
som na avenida. O que não 
foi reduzido é o tempo limite 
para cada escola cruzar a 
Passarela do Samba, serão 
setenta minutos e cinco de 
acréscimos. Os grupos carna-
valescos precisarão adaptar 
o desfile com o percurso 
encolhido.

Além do prédio, permane-
cem interditadas um trecho 
da avenida Presidente Var-
gas sentido Centro, e parte 
da rua Ana Marcondes, onde 
está localizado o prédio. 
A área não será liberada 
durante o Carnaval, e não 
há prazo para liberação dos 
trechos das vias.

Ingressos – Prefeitura 
e Oesg anunciaram que a 
troca dos ingressos de ar-
quibancada para o desfile 
será feita nas sedes das seis 
escolas de samba, com novo 
sistema. As entradas não se-
rão vendidas, mas trocadas 
por um quilo de alimento 
(especificamente arroz, fei-
jão, óleo de cozinha ou leite 
em pó), com liberação de até 
dois ingressos por pessoa. Os 
alimentos arrecadados serão 
repassados ao Fundo Social 
de Solidariedade para doa-
ção a famílias carentes. Para 
a entrada de crianças de até 
dois anos de idade, não será 
necessária a apresentação 
de ingresso.
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"Reforma", palavra-chave para gestão de Sannini na Câmara de Guará
Novo presidente detalha principais metas para o ano; presidência troca de mãos, mas fica sob bloco de vereadores de Soliva

O ano de 2022 ficou para 
trás e, em 2023, a Câmara de 
Guaratinguetá já conta com 
um novo presidente para 
este biênio. Pedro Sannini 
(PSC) assume a Casa, após 
fim da gestão de Arílson San-
tos, companheiro de sigla, 
que esteve à frente da mesa 
administrativa de janeiro de 
2021 a dezembro de 2022. 
Em meio à retomada das 
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administrativa para “dar 
mais agilidade e eficiência 
aos processos e serviços do 
Legislativo”.

Questionado como a refor-
ma deve ser feita, o vereador 
respondeu que é preciso 
fazer um retrato completo 
da situação, seja financeira, 
jurídica, administrativa e de 
processos. “Aí, de posse desse 
panorama, caminharemos 
com essa reforma. É algo para 
realizarmos, com serenidade, 
mas também agilidade. Já 
iniciamos na primeira sema-
na a busca de caminhos para 
essa ação, pois sabemos não 
ser um trabalho simples. En-
tão, o trabalho já começou”, 
concluiu.

Executivo no fim de 2024. Na 
Câmara, Soliva tem maioria 
dos vereadores. São cinco, 
sendo quatro do próprio PSC 
(Arilson Santos, Sannini, Dani 
Dias e Márcio Almeida) e uma 
do PL (Alexandra Andrade). 
Todos fazem parte da mesa 
diretoria deste biênio, além 
de Vantuir Faria (MDB), que 
acompanha o grupo em vo-
tações mais apertadas.

Para o presidente da Câma-
ra, a relação com o Executivo 
deve ser ainda mais próxima, 
assim como também pretende 
se reunir com o Judiciário, 
para discutir os anseios e 
caminhos. “Nossas decisões 
serão conjuntas e embasadas”, 
finalizou.

sessões, Sannini atendeu o 
Jornal Atos, confirmou que 
é essencial uma reforma ad-
ministrativa no Legislativo e 
listou desafios a curto, médio 
e longo prazo.

Entre as pautas principais, 
está a sede do Legislativo. 
“O atual (prédio) está com 
problemas de estrutura, fora 
que fica em área de prote-
ção ambiental. Chegou-se a 
cogitar a ida para o prédio 
no Centro, mas é um local 
tombado que precisaria de 
várias restaurações, o que en-

careceria demais a mudança”, 
destacou Sannini. “A ideia é 
uma Câmara nova, que possa 
atender ao cidadão com mais 
conforto, onde os espaços de 
cada vereador possam ser 
mais bem divididos e o serviço 
que prestamos à sociedade 
seja realizado com mais se-
gurança e comodidade”.

O vereador citou uma le-
gislação participativa, com 
atenção aos demais parlamen-
tares e na tomada de decisões 
conjuntas, mas citou que há 
necessidade de uma reforma 

Outra iniciativa prevista na 
gestão de Sannini é a criação 
de um Plano de Carreira para 
os servidores da Câmara. “Fui 
estagiário lá, depois suplente 
de vereador e agora estou à 
frente da Casa. Meu contato 
com o corpo funcional é de 
muitos anos, e sei das expec-
tativas dos funcionários, que 
acima de tudo, são os perma-
nentes”, destacou.

Já quando o assunto é a 
política, o novo presidente 
sabe que o biênio deve ser 
marcado por disputas entre 
a oposição e a base. Pedro 
Sannini compõe a bancada de 
situação do prefeito Marcus 
Soliva (PSC), que concluirá seu 
segundo mandato à frente do 

Santa Casa aguarda decisão de Aparecida
para renovar com o Pronto Atendimento
Executivo analisa proposta de R$ 860 mil mensais após reajuste de R$ 52 mil; prazo até 31 de março

A Santa Casa de Aparecida 
enviou para a Prefeitura 
a proposta para renovar o 
contrato de administração 
do Pronto Atendimento. 
Segundo a administração 
do hospital, a proposta foi 
protocolada há 15 dias.

O atual contrato termina 
no dia 31 de março. Pela pro-
posta, o novo teria validade 
de 1 de abril de 2023 a 31 de 
março de 2024. A renovação 
é anual, a pedido da própria 
Prefeitura.

Segundo o administrador 
da Santa Casa, frei Bartolo-
meu Shultz, o novo contra-
to terá o valor de R$ 860 
mil mensais. “Em relação 

Andréa Moroni
Aparecida

ao atual (contrato), há um 
aumento de R$ 52 mil, que 
inclui o reajuste anual dos 
funcionários”.

O hospital já apresentou 
a nova proposta para o Co-
mus (Conselho Municipal 
de Saúde). “Nesse contrato 
vamos incluir as cirurgias 
eletivas para os moradores 
de Aparecida, exames de to-
mografia e os laboratoriais”, 
explicou o frei.

Segundo o secretário de 
Saúde de Aparecida, Nilton 
Nogueira, a Prefeitura ainda 
está analisando a proposta 
apresentada. “O processo 
está correndo os seus trâmi-
tes normais. O vencimento 
do atual contrato é no final 
de março e, por isso, ainda 
estamos dentro do prazo de 
análise”.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Entrada e saída do Pronto Atendimento no complexo da Santa Casa de Aparecida; hospital encaminha proposta para novo contrato de serviço
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – Processo n.º 556/22, PP nº 30/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de Preços para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de desassoreamento de rios, 
manutenção de segurança e melhoria em escoamento de águas de chuva para 
execução de serviços de limpeza e desassoreamento com remoção de material de 
descarte de rios córregos para prevenção de enchentes, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I, do Edital.
CONTRATADA: KARAJÁ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ:12.476.090/0001-
70. Vencedora dos itens: 1 e 2. VALOR (R$): R$ 598.000,00 (quinhentos noventa e oito 
mil reais). DATA DA ASSINATURA: 14/02/23.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 43/2023-SUP; 761/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação da empresa 
LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES, situada na Rua Aristides Ignacio 
Rodrigues, nº 191, Frei Galvão, CEP: 12525-000, Potim/SP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.925.322/0001-63, e-mail escritorio_dico@hotmail.com, telefone (12) 
3105-2716, cujo objeto consiste na aquisição emergencial de tratamento médico a 
fim de atender mandado(s) judicial(is) emanado(s) do(s) processo(s) de nº 1004275-
10.2022.8.26.0323; 1003034-98.2022.8.26.0323 e 1001080-17.2022.8.26.0323. Data 
da assinatura: 14/02/2023.

Angiotomografia

Endoscopia, Colono e CPRE

Mamografia

Raio-x: não precisa de agendamento prévio

Tomografia: não precisa de agendamento prévio

Ultrassonografia

EXAME DE IMAGEM É NA SANTA CASA DE LORENA

QUE TAL COLOCAR SUA SAÚDE EM DIA?
RESPONSÁVEL TÉCNICO DR. JOSÉ REINALDO 

ARAUJO VILELA - CRM: 110427 - SP

Fale conosco 

e saiba como 

se preparar para

os seus exames

99239-280512

Aceitamos 
diversos convênios 

e particular

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 43/2023-SUP; 761/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação da 
empresa DROGARIA UCHOAS II LTDA, situada na Praça Doutor Arnolfo de Azevedo, 
nº 113, Centro, CEP: 12600-210, Lorena/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.238.758/0001-37, e-mail reunidos@reunidos.etc.br, telefone (12) 3159-1477, 
cujo objeto consiste na aquisição emergencial de tratamento médico a fim de atender 
mandado(s) judicial(is) emanado(s) do(s) processo(s) de nº 1004275-10.2022.8.26.0323; 
1003034-98.2022.8.26.0323 e 1001080-17.2022.8.26.0323. Data da assinatura: 
14/02/2023.
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

TP Nº 34/2022 - PROC. Nº 621/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento da Tomada de Preço, acima referido, registrados em atas juntadas 
aos autos, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para infraestrutura 
pavimentação asfáltica da Rua Olimpio Catão e Rua São Sebastião – Cabelinha, Lorena-
SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a contratação da 
empresa vencedora, com a emissão da respectiva Nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 12.476.090/0001-70
Vencedora do Lote: 01.
Valor Total: R$ 521.832,00 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 43/2023-SUP; 761/2023-GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso IV, da lei supracitada, para contratação da empresa 
FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA, situada na Avenida Sete de 
Setembro, nº 953, Bairro da Cruz, CEP: 12606-150, Lorena/SP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.968.834/0001-46, e-mail loja02@farmaponto.com.br, telefone 
(12) 3157-5459 e (12) 3301-6869, cujo objeto consiste na aquisição emergencial 
de tratamento médico a fim de atender mandado(s) judicial(is) emanado(s) do(s) 
processo(s) de nº 1004275-10.2022.8.26.0323; 1003034-98.2022.8.26.0323 e 1001080-
17.2022.8.26.0323. Data da assinatura: 14/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 
8.666/93, conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, 
considerando as justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de 
inexigibilidade de licitação e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os 
Servidores através das empresas:
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 23/2023
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 24/2023
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 25/2023
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda
CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 26/2023
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda
CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 27/2023
Empresa: J.S. Junior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 28/2023
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 30/2023
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ 10.561.387/0001-09
Processo 31/2023
Empresa: Viva Transporte Coletivo Ltda
CNPJ 10.561.387/0001-09
Processo 32/2023
Empresa: Empresa Rodoviário e Turismo São José Ltda
CNPJ 47.530.704/0003-00
Processo 33/2023
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 34/2023
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 35/2023
Data da assinatura: 03/02/2023 - Prefeito Sylvio Ballerini
Empresa: J.S. Júnior Transporte Urbano Ltda
CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 29/2023

Data da assinatura: 06/02/2023 
Prefeito Sylvio Ballerini

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

 Proc. N.º 644/2022, Pregão Eletrônico n.º 71/2022 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
LORENA OBJETO: Registro de preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, pelo período 
de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: EQUITEC SOLUÇÕES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI - CNPJ: 
23.243.650/0001-63. Vencedora dos itens: 1, 3, 5, 7 e 9. VALOR TOTAL: R$ 16.120,00 
(dezesseis mil e cento e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – TP Nº 23/2022 - PROC. Nº 468/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento da Tomada de Preço, acima referido, registrados em atas juntadas 
aos autos, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
Contratação de empresa de engenharia elétrica especializada na execução de serviços 
de revitalização e melhorias com eficientização energética no sistema de iluminação 
pública por tecnologia de led , com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato 
da respectiva Nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 45.209.863/0001-01
Valor Total: R$ 253.127,38 ( Duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e sete reais 
e trinta e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – TP Nº 32/2022 - PROC. Nº 648/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento da Tomada de Preço, acima referido, registrados em atas juntadas 
aos autos, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a 
Implantação de ciclovia na Avenida Professora Luisa Chagas, Rua José Malerba e 
Avenida Lorena, Cecap – Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão da respectiva 
Nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
CNPJ: 11.574.829/0001-14
Valor Total: R$ 337.897,06 (trezentos e trinta e sete mil oitocentos e noventa e sete 
reais e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 10/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 75/2022 - PROC. Nº 655/2022

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 um caminhão novo (zero km) com guindaste 
hidráulico para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão do contrato, conforme 
abaixo:
Empresa: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.337.197/0001-02
Valor Total: R$ 621.720,00 (seiscentos e vinte e um mil, setecentos e vinte reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2023.
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CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavr inhas: Vendo 
lotes à 260km de 

São Paulo, à partir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 

estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 

mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom 
e preto. Valor R$ 
40,00 Telefone: (12) 
99664-2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha de 
rosto para banheiro 
ou porta fralda de 
bebe, em um só ar-
tesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistên-
c ia e consul tor ia 
em depar tamento 
pessoal! Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contra-
tar funcionários e 
gerenciar toda par-
te de rotinas, entre 
em contato conosco 
Valores a partir de 
49.90. Telefone: (12) 
98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 

atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
portões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de 
São Paulo. 
FAZ SABER a : ELCIO SEBASTIÃO DE JESUS,  brasileiro, 
RG. 30.***.325-2-SSP/SP, e sua mulher CARLA BERTANIA 
ALVES DE JESUS, brasileira, RG. 56.***.711-0-SSP/SP, 
proprietários do imóvel objeto da matrícula n. 28.651, 
deste Registro Imobiliário, que foi apresentada a este 
Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II da 
Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
148.705, necessária para a retificação administrativa da 
descrição do imóvel da MATRICULA n. 28.650, do livro 2, 
deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir 
a realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo 
imóvel urbano com frente a Avenida Rui Barbosa, 392, situado 
nesta cidade de Guaratinguetá, SP,   cujo imóvel  confronta de um 
lado com um terreno urbano, designado GLEBA “2C” , com frente 
para a Avenida Rui Barbosa, de sua propriedade, objeto da 
matrícula n. 28.651, deste Registro Imobiliário. Fica(m), 
portanto, o(s) senhor(es) na qualidade de confrontante(s) do 
imóvel retificando, NOTIFICADO(S) para, no prazo legal 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira 
publicação deste edital, que será publicado nos dias 15 e  
16  do mês de fevereiro de 2023,  em querendo, 
impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste 
Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, 
Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, 
no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que 
instruem o referido pedido. Decorrido o prazo acima 
indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do 
requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. 
Guaratinguetá, 13 de fevereiro de 2023.   
  

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  
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Caraguatatuba anuncia reajuste de 25% na 
cobrança da zona azul e criação de novas vagas
Valor da hora para motos passa de R$ 1,20 para R$ 1,50, enquanto de veículos de passeio vão de R$ 2,40 a R$ 3

Estacionar em Caraguatatu-
ba ficará mais caro. A Prefei-
tura anunciou, na terça-feira 
(7), que as tarifas das vagas 
do estacionamento rotativo do 
município terão um aumento 
de 25%. O valor da hora de uso 
para motos passará de R$ 1,20 
para R$1,50 e o de carros vai 
de R$ 2,40 para R$ 3.

Além das alterações de valo-
res, o sistema será ampliado. De 
acordo com o Município, 323 
vagas serão criadas nas regiões 
da avenida Arthur da Costa 
Filho (Avenida da Praia – sen-
tido sul), entre as ruas Edward 

Da Redação
Caraguatatuba

Costa e Aparecida do Norte (do 
Pró-mulher à Sabesp), além das 
avenidas Adaly Coelho Passos 
(trecho entre a rua Antonio 
Ribeiro Almeida), Paulo Ferraz 
Silva Porto e também na Rua 
Sebastião Peres de Oliveira, na 
região da Prainha.

Gerindo a zona azul desde 
2013, o contrato com a Serttel 
junto ao Executivo previa a 
criação de 755 vagas de motos 
e 1,6 mil carros, totalizando 
2.355 vagas no município. Ape-
sar disso, o número de vagas 
previsto na concessão nunca 
foi utilizado por total.

O estacionamento rotativo 
de Caraguatatuba atende com 
1.264 pontos para carros e 399 
para motos.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Estacionamento rotativo nas ruas de Caraguatatuba; sistema deve ter 323 vagas criadas, além do aumento de 25% sobre a taxa da Zona Azul

A Câmara de Guaratin-
guetá voltou a debater a si-
tuação do edifício Riverside, 
no bairro Vila Paraíba, de-
socupado por determinação 
da Defesa Civil do Município 
no início de maio de 2022. 
Considerado de classe mé-
dia alta, o prédio entrou em 
pauta em dois requerimen-
tos apresentados na sessão 
da última segunda-feira (6). 
O espaço segue desabitado 
e as ruas próximas ao local 
seguem interditadas.

O primeiro requerimento 
apresentado em relação ao 
tema é de autoria do verea-
dor Fabrício Dias “Da Aero-
náutica” (MDB). O segundo, 
que questiona a segurança 
do Carnaval por ser reali-
zado nas proximidades da 
construção, é assinado pelos 
vereadores Dani Dias (PSC) 
e Vantuir Faria (MDB).

Em discussão no plenário 
da Câmara, Fabrício da Ae-
ronáutica destacou trechos 
do laudo técnico realizado 
pela empresa ‘Falcão Bauer 
– Centro Tecnológico de 
Controle de Qualidade’. Em 
parte do requerimento, de 
autoria do vereador, que so-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

licita informações sobre as 
reais condições estruturais 
e a segurança de moradores 
e comerciantes das interme-
diações, o documento cita o 
inquérito civil público em 
andamento, que apura a 
situação e os riscos gerados 
por conta do edifício.

O requerimento frisa 
trecho de um ofício da Co-
ordenadoria Municipal de 
Defesa Civil, que integra o 
Inquérito Civil Público. “... 
Com relação à vizinhança, 
no entorno do Edifício, 
foram identificados 36 imó-
veis e suas respectivas vias 
de acesso abrangido no raio 
de segurança para prote-
ção da população em alto 
risco, os quais deverão ser 
desocupados com extrema 
urgência [...] Situação já 
antevista pelo histórico 
de problemas, relatados 
através de inúmeros laudos 
produzidos desde 2019 (tre-
cho do documento)”.

Já o requerimento de 
autoria dos vereadores Dani 
Dias e Vantuir Faria ques-
tiona o poder público sobre 
medidas de segurança e 
precaução em relação a 
realização do desfile das 
escolas de samba que acon-
tecem próximo ao edifício, 
na tradicional terça-feira 

Vereadores cobram informações sobre condições estruturais 
e de segurança nos arredores do Riverside, em Guaratinguetá
Prédio na Vila Paraíba segue desocupado por determinação da Defesa Civil, desde maio de 2022; entorno segue interditado

de Carnaval, no próximo 
dia 21. 

“O objetivo desse requeri-
mento é a precaução, tendo 
em vista o desfile carnava-
lesco na avenida Presiden-
tes Vargas. O Carnaval de 
Guaratinguetá é famoso, 
um evento em que partici-
pam pessoas de Guará e de 
outras cidades da região. 
Já estamos acompanhando 
todo o sistema de isolamento 
nas proximidades da ponte 
Adhemar de Barros e, agora, 
queremos saber como será 
durante o Carnaval, para 
garantir a segurança e o 
bem-estar da comunidade 
local, de todos os frequen-
tadores, dos carnavalescos, 
das pessoas que estarão nos 
carros alegóricos e vão des-
filar nas escolas de samba”, 
explicou Faria.

O parlamentar destacou 
ainda que, mesmo com a 
alteração na logística do des-
file, com redução do trajeto 
e distância do edifício, acon-
tecendo na direção oposta 
da avenida, são necessárias 
medidas de segurança por 
parte da Defesa Civil e ou-
tros órgãos da Prefeitura. 

Os dois requerimentos 
aprovados têm 15 dias para 
serem respondidos pelos 
órgãos questionados.

Foto: Leandro Oliveira

Acesso interditado nas proximidades do Riverside, em Guaratinguetá


