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Pinda tem inscrições para concurso 
com mais de trezentas vagas abertas
Prova de conhecimentos gerais e específicos é agendada para 30 de abril; certame organizado pela Fundação Vunesp 

Com 313 oportunidades 
de trabalho, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba abriu na 
quarta-feira (8) as inscrições 
para o seu concurso público. 
Os aprovados no certame rece-
berão salários entre R$1.408 
a R$ 19.157. 

De acordo com o edital pu-
blicado no dia 31, as inscrições 
para o concurso seguirão 
abertas até 16 de março no site 
da Fundação Vunesp, empresa 
contratada. O valor da taxa de 
inscrição varia de R$ 54,90 a 
R$98,80, dependendo do car-
go pretendido pelo candidato. 

Com a prova de conhecimen-
tos gerais e específicos agenda-
da para 30 de abril, o concurso 
oferece 313 oportunidades de 
emprego distribuídas por 124 
cargos. 

Os interessados que pos-
suem apenas o ensino fun-
damental completo podem 
se inscrever para as funções 
de ajudante (5), armador (1), 
assistente de serviços gerais 
(20), auxiliar de biblioteca (1), 
auxiliar de laboratório (1), co-
veiro (2), encanador (1), guarda 
(10), operador de máquinas (2), 
operador de máquinas leves 
(2), pedreiro (3), pedreiro de 
obras especiais (2), pintor 
(1), serralheiro (1) e servente 
de obras (3).  Candidatos que 
contam com o ensino médio 
completo ou formação técnica 
concorrerão às vagas de agen-
te comunitário de saúde (15), 
agente cultural (1), agente de 
controle vetor (3), agente de or-
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Prefeitura de Pindamonhangaba, que abriu inscrições para o seu concurso público; salário de até R$ 19 mil

ganização escolar (15), agente 
de trânsito (5), almoxarife (1), 
auxiliar de classe (10), auxiliar 
de enfermagem (15), auxiliar 
de saúde bucal (1),desenhista 
(1) educador social (1), eletri-
cista (2), fiscal ambiental (2), 
fiscal de obras (2), fiscal de 
posturas (2), fiscal de rendas 
(2), fiscal sanitário (2), guar-

de Saúde (1), auditor público 
(1), bibliotecário (1), biomédico 
citologista (1), contador (2), 
controlador (1), dentista (1), 
diretor escolar (3), enfermeiro 
(6), enfermeiro do trabalho (1), 
engenheiro agrônomo (1), en-
genheiro civil (2), engenheiro 
de segurança do trabalho (1), 
engenheiro eletricista (1), en-
genheiro sanitarista (1), farma-
cêutico (1), fisioterapeuta (1), 
fonoaudiólogo (1), jornalista 
(1), veterinário (2), museólogo 
(1), nutricionista (1), oficial 
administrativo (20), ouvidor da 
Saúde (1), professor de Artes 
(10), professor infantil (20), 
professor de Educação Física 
(11), psicólogo (1), terapeuta 
ocupacional (1), tesoureiro (1), 
turismólogo (1) e videomaker 
fotógrafo (1).

Buscando reforçar o efetivo 
do setor da Saúde de Pindamo-
nhangaba, o concurso garan-
tirá a contratação de cardiolo-
gista (1), cardiologista infantil 
(1), cirurgião (1), cirurgião 
vascular (1), clínico geral (2), 
dermatologista (1), endocrino-
logista  (1), gastroenterologista 
(1), ginecologista/obstetra (1), 
hematologista (1), nefrologista 
(1), neurologista (1), neurope-
diatra (1), oftalmologista (1), 
Otorrinolaringologista (1), 
pediatra (4), pneumologista 
(1), pneumologista infantil (1), 
proctologista (1), psiquiatra 
(1), reumatologista (1) e uro-
logista (3). 

O concurseiro interessado 
em obter mais detalhes sobre 
o processo e os salários ofere-
cidos para cada um dos cargos 
deve acessar o link vunesp.
com.br/PMPI2202.

da ambiental (1), motorista 
especializado (1), operador 
de máquinas especiais (2), 
recepcionista (1), secretário es-
colar (5), supervisor de área de 
controle de vetores (1), técnico 
em enfermagem (3), técnico 
em enfermagem do trabalho 
(1), técnico em farmácia (3), 
técnico em museu (1), técnico 

em nutrição (1), técnico em 
segurança do trabalho (2), 
telefonista (1), topógrafo (2) e 
web designer (1).

Para o nível de ensino su-
perior completo, o concurso 
oferece oportunidades para 
as funções de analista ambien-
tal (1), analista cultural (1), 
analista de gestão pública (5), 

analista de infraestrutura de 
tecnologia da informação (1), 
analista de recursos humanos 
(1), analista de segurança da 
informação LGPD (1), analista 
de tecnologia de informação 
(1), analista florestal (1), ana-
lista jurídico (1), arquiteto (1), 
arquivista (1), assistente social 
(5), auditor do Sistema Único 
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Treinamento da Amvale paraservidores municipais com foco em licitações 
administrativas, de acordo com lei federal que define novas normas

Em proposta para contri-
buir para que as prefeituras 
da região se adequem à nova 
lei federal de licitações e 
contratos administrativos, a 
Amvale (Associação de Mu-
nicípios do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) concluirá nesta 
semana o treinamento de 
servidores de 36 cidades. As 
administrações municipais 
que não atenderem às exigên-
cias do novo dispositivo legal 
podem ser punidas a partir 
de abril. 

Criada no início do ano 
passado, após a extinção 
do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Mantiqueira) no fim 
de 2021, a Amvale promove 
na próxima quinta-feira (16) 
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a última etapa da capacitação 
oferecida para mais de cem 
servidores municipais. Com 
sua primeira fase concluída 
no último dia 9, o curso é 
denominado “Estruturação 
e Modelagem das Licitações 
e Contratos Administrativos 
para adequação dos municí-
pios à Lei nº 14.133/21”. 

Assim como na semana 
passada, o treinamento desta 
próxima quinta-feira será rea-
lizado de forma híbrida, sendo 
que 38 servidores acompa-
nharão presencialmente as 
aulas na sede da Amvale, em 
Taubaté, e outros 64 de forma 
virtual.

A expectativa da associação 
é que ao término da capacita-
ção os profissionais estejam 
aptos a elaborarem licitações 
e contratos administrativos 
que estejam de acordo com as 
normas estabelecidas pela lei 
federal nº 14.133, baixada em 

Ação da Amvale oferece capacitação para servidores 
municipais da RMVale sobre nova lei de licitações
Agência tenta evitar que prefeituras sejam punidas, após implantação da mudança; curso deve ser concluído até hoje

1 de abril de 2021. Contratado 
para ministrar o treinamento, 
o advogado responsável pelo 
IPGM (Instituto Paulista de 
Gestão Municipal), Marcelo 
Palavéri, explicou detalhes 
sobre o dispositivo e destacou 

a importância da iniciativa 
adotada pela Amvale. “Passa-
dos mais de um ano da edição 
e início da vigência do referido 
diploma legal, a partir de abril 
de 2023 a lei deverá ser efeti-
vamente aplicada e, para isso, 

será necessário construir a es-
truturação interna da matéria, 
para que em breve se inicie a 
efetiva e sistemática adoção 
das normas. Nossa intenção é 
que os municípios da Amvale 
estejam aptos a realizar os 

certames e contratos admi-
nistrativos segundo a nova 
roupagem legal”.

O prefeito de Cruzeiro e 
presidente da associação, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
também ressaltou a necessi-
dade da ação. “A Amvale tem 
como uma de suas atribui-
ções firmar parcerias com 
as prefeituras associadas a 
fim de oferecer treinamentos 
que auxiliem no desenvolvi-
mento técnico das equipes 
municipais. Nesse sentido, 
contratamos um instituto 
renomado para ministrar essa 
capacitação referente a nova 
lei de licitações. Certamente, 
o curso contribuirá para que 
os servidores tenham maiores 
condições de executar seu 
trabalho de forma eficiente 
e com regularidade jurídica”. 

A Amvale não informou os 
três municípios que não par-
ticiparam da atividade.
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Prefeitura de Pinda inaugura CMEI do 
Crispim e fortalece educação infantil
Nova unidade promete aliviar a demanda por novas vagas na rede pública de ensino no município

Com foco em fortalecer a 
rede pública de ensino, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
inaugurou, na quarta-feira (8), 
o CMEI (Centro Municipal de 
Educação Infantil) do Crispim. 
A nova unidade deve aliviar a 
demanda por vagas na cidade.

Viabilizada por recursos 
federais, o centro de educa-
ção está localizado ao lado 
da escola municipal Isabel 
do Carmo Nogueira e pode 
atender mais de 180 crianças 
com idade a partir de quatro 
meses até três anos e onze 
meses, em meio período ou 
integral. Segundo a Prefeitu-
ra, houve remanejamento de 
crianças que eram atendidas 
na creche do Castolira e do 
Centro, assim foram vagas 
liberadas em outras unidades.

A inauguração fomentou 
ainda o mercado de trabalho, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Espaço da cantina da recém inaugurada CMEI para famílias da região do Crispim; Município investe na ampliação de estrutura na Educação

uma vez que foram abertas 
trinta novas vagas de empre-
go por meio da organização 
social Casa Girassol.

“A nova creche irá atender 
de forma integral algumas 
crianças com professores na 
parte da manhã e apoio de 
ADI (Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil), sendo que 
para cada seis alunos a sala 
tem uma ADI. No contraturno 
trabalhamos com atividades 
planejadas pelas recreacionis-
tas, contando com a supervi-
são da direção da escola e da 
coordenação da organização 
responsável”, comentou a se-
cretária de Educação, Luciana 
Ferreira.

Com a inauguração, a ci-
dade passou a contar com 21 
unidades CMEI’s. A expectati-
va é que mais seis unidades 
sejam inauguradas ainda nes-
te ano em bairros como Alto 
Tabaú, Araretama, Cidade 
Nova, Jardim Regina, Parque 
das Palmeiras e Arco Íris.

Câmara de Silveiras aprova doação de botijões de gás a carentes
Projeto do Executivo deve beneficiar até sessenta famílias mensalmente; ação busca garantir acesso ao produto essencial 

A Câmara de Silveiras 
aprovou na terça-feira (7), 
por unanimidade, o projeto 
do Executivo que garante a 
doação de botijões de gás de 
cozinha para famílias de baixa 
renda. A iniciativa tenta con-
tribuir com os moradores que 

Da Redação
Silveiras

enfrentam dificuldades para 
prepararem adequadamente 
suas refeições.

Sancionada pelo prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB), 
na última terça-feira, a Lei 
Municipal 1.233 possibili-
ta que o Executivo comece 
a destinar botijões de gás 
para a população carente. 
De acordo com a Prefeitura, 
a expectativa é de que cerca 

de seiscentos botijões sejam 
distribuídos ao longo deste 
ano, beneficiando mensal-
mente uma média de sessenta 
famílias.

O morador interessado em 
contar com o benefício deve 
comprovar que não possui 
condições financeiras para 
adquirir o produto. Para isso, 
ele deve comparecer à sede da 
secretaria de Desenvolvimen-

to Social, que fica na praça 
Tenente Anacleto Ferreira 
Pinto, nº 6, no Centro. Após 
avaliarem a situação socio-
econômica do solicitante, os 
profissionais da pasta emiti-
rão um laudo que definirá se 
ele poderá receber a doação.

O chefe do Executivo desta-
cou a necessidade da medida 
e agradeceu ao apoio do Le-
gislativo para sua viabilização. 
“Essa é mais uma importante 
ação social da Prefeitura, 
que visa oferecer condições 
mínimas de subsistência a 

famílias que não tem condi-
ções de comprar esse produto 
essencial, que vem sofrendo 
aumentos constantes nos últi-
mos anos. Agradeço à Câmara 
pela aprovação unânime deste 
nosso projeto, que certamente 
ajudará muitos silveirenses”.
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilhabela: Vendo lindo 

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-
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. 

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 

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, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios Flexíveis. Men-
salidade que cabe no 
seu bolso e primeira 
aula 100% gratuita. 
Ligue e agende seu 
horár io. Telefone: 
(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: 

quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

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

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

GALERIA VERAS

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

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

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

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-

soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

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

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

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

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

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

Ubatuba: Cobertura 
duplex com terraço 
gourmet e piscina 

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  

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo n.º 650/22, PP nº 36/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição parcelada de material 
de construção para manutenção e conserto dos próprios públicos e pontes rurais 
do município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.
CONTRATADA: VALLE ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.361.033/0001-60
Vencedora dos Lotes: 1, 2, 7, 8, 11, 13, 14, 26, 56, 67, 68, 84, 85, 97.
Valor Total: R$ 2.312.535,38 (dois milhões trezentos e doze mil quinhentos e trinta 
e cinco reais e trinta e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 15/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 02 - Contrato 24/22 – PP 38/21 – Proc. Lic. 431/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CLÍNICA MÉDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA
CNPJ Nº: 19.432.770/0001-31
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 16/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 397/2021, 
Pregão Presencial nº 37/2021, firmado entre os contratantes em 17 de janeiro 
de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de janeiro de 2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
852.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2023

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO II
PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 58/2022 - PROCESSO 562/2022
O Município de Lorena-SP torna público a 
publicação do edital RERRATIFICADO da Licitação 
na Modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor 
preço por item, cujo objeto é a aquisição de uma 
caminhonete nova (zero km) para atendimento às 
necessidades do município.
A alteração ocorreu no valor do item e no prazo 
de entrega no ANEXO I do EDITAL, nada mais foi 
alterado.
Sendo que do dia 14 de fevereiro de 2023 a 07 de 
março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços referentes 
a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 07 de março de 2023 
às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h 
do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 007/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA 
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO 
E  PROPOSTA:  ATÉ  O  D IA 27 /02 /2023 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 13H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTA: DIA 27/02/2023 AS 14H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS 
INFORMAÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A 
PARTIR DO DIA 15/02/2023 OU ATRAVÉS DO SITE 
WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 14/02/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 019/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GLICEMIA 
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO 
E  PROPOSTA:  ATÉ  O  D IA 28 /02 /2023 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO 
E PROPOSTA: DIA 28/02/2023 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS 
INFORMAÇÕES, NO SETOR DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A 
PARTIR DO DIA 16/02/2023 OU ATRAVÉS DO SITE 
WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 15/02/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 
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Foto: Fabiana Cugolo

Secretaria da Mulher de Guará lança campanha 
“Carnaval, sim! Assédio, não!” para dias de folia
Iniciativa conscientiza com publicações nas redes sociais, cartazes e distribuição de tatuagens temporárias

A secretaria de Políticas 
para Mulheres de Guara-
tinguetá lançou na última 
semana a campanha “Car-
naval, sim! Assédio, não!”, 
com o objetivo de prevenir 
e conscientizar a população 
sobre o assédio e importu-
nação sexual durante os dias 
da folia. Com a volta da festa 
presencial neste ano, com 
desfiles de blocos e escolas 
de samba na cidade, a festa 
deve atrair grande público 
para a avenida Presidente 
Vargas. A iniciativa conta com 
a parceria das secretarias de 
Saúde, Cultura e Educação do 
município.

De acordo com a respon-
sável pela pasta da Mulher, 
Simone Oliveira, esta ação é a 
primeira de diversas progra-
madas para o ano de 2023. 
“Tendo conhecimento que 
durante o Carnaval, o número 
de assédio contra as mulheres 
aumenta muito, desenvolve-
mos a campanha para inibir 
as tentativas de assédio du-
rante essa grande festa. Para 
que as pessoas entendam que 
devem brincar, distribuindo 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Campanha de conscientização contra assédio no Carnaval de Guará; mulheres querem poder brincar nos dias de festa sem importunação

respeito e não espalhando 
medo e assustando pessoas 
mais vulneráveis”, destacou.

As ações da campanha 
contam com postagens nas 
redes sociais da secretaria 
da Mulher, com orientação, 
apoio e informação ao público 
e cartazes da campanha serão 
fixados em pontos estratégi-
cos da cidade, que devem con-
tar com a presença de foliões. 
A pasta também preparou a 
distribuição de três tipos de 
tatuagens temporárias, com 
frases que têm o objetivo de 
impedir tipos de assédio. São 
elas: “Não é Não!”, “Minha 
roupa não é um convite!” e 
“Meu corpo, minhas regras!”.

Durante os dias da folia, 
a partir do sábado (18), as 
tatuagens serão distribuídas 
na avenida Presidente Var-
gas pela secretaria da Saúde 
em uma tenda montada no 
local e pela Cultura na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
no sábado, domingo (19) e 
segunda-feira (20), dias em 
que acontecem o “CarnaCen-
tro”. Na semana que antecede 
o Carnaval, a secretaria de 
Educação distribuirá parte 
destas tatuagens para meni-
nas do nono ano do ensino 
fundamental.

Foto: Reprodução

Cachoeira Paulista decreta estado de emergência 
depois de fortes chuvas registradas nos últimos dias
Bairros rurais são os mais afetados e famílias ficam ilhadas; Prefeitura pede apoio ao Estado e Exército

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista decretou, na noite 
desta quinta-feira (9), estado 
de emergência em razão dos 
prejuízos causados pelas fortes 
chuvas que atingiram a cidade. 
O Município convocou reunião 

Da Redação
Cachoeira Paulista

com o Exército e pediu apoio 
para Defesa Civil estadual.

A tempestade da noite de 
quinta-feira atingiu principal-
mente os bairros da Bocaina e 
Três Barras, deixando famílias 
ilhadas na zona rural. Como 
consequência ao alto volume 
de água, a enxurrada causou 
deslizamento de pedras inter-
ditando a estrada de acesso e 

danificando a via por escorre-
gamento de talude.

Equipes da Prefeitura tam-
bém registraram ocorrências. 
Funcionários da secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
que trabalhavam durante o 
dia, ficaram ilhados depois de 
um veículo da Prefeitura ser 
levado pela enchente. Não há 
vítimas.

QUE TAL COLOCAR SUA SAÚDE EM DIA?

Aceitamos 
diversos convênios 

e particular

EXAME DE IMAGEM É NA 

SANTA CASA DE LORENA

Fale conosco e saiba 

como se preparar 

para os seus exames

99239-280512

Angiotomografia

Endoscopia, Colono e CPRE

Mamografia

Raio-x *

Tomografia *

Ultrassonografia

Raio-x e Tomografia 

não precisam de 

agendamento

*

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DR. JOSÉ REINALDO

ARAUJO VILELA - CRM: 110427 - SP

Devido aos riscos nas estra-
das, a administração municipal 
informou que os veículos do 
transporte escolar que uti-
lizam a Estrada da Bocaina, 
Palmital, Usina, Três Barras, 
São Miguel, estão suspensos 
a partir desta sexta-feira (10). 
Assim que a situação se norma-
lizar, o transporte retornará.

Cachoeira sofre com estra-
gos causados por tempestades 
desde a segunda quinzena de 
janeiro, quando fortes chuvas 
alagaram ruas, invadiram 
casas e isolaram bairros. No 
último dia 19, a ponte de 
acesso ao bairro Turma 26 
cedeu devido ao volume plu-
viométrico. Como resposta, 
a Prefeitura construiu um 
acesso provisório, enquanto 
elabora, junto ao Governo do 
Estado, um projeto para nova 
ponte.

Área do Três Barras, na região da Bocaina, um dos pontos afetados


