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Região retoma Carnaval 
após dois anos; escolas e 
blocos comandam a folia
Pinda espera público recorte para blocos e escolas de Guará se enfrentam 
por título na avenida; sem festa, São Luiz reforça comemoração de Lorena 

Prefeitura de Lorena inaugura 
praça no Parque Mondesir

A Prefeitura de Lorena inau-
gurou, na terça-feira (14), a 
praça do Parque Mondesir, 
localizada à rua João Gonçalves 
da Costa. A obra foi finalizada 
em janeiro e obteve um investi-
mento total de R$ 349.507,20, 
com R$ 49 mil de recursos 
municipais e R$ 300 mil de 
uma emenda parlamentar 
do deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), a pedido dos 
vereadores Maurinho Fradi-
que (MDB) e Fábio Longuinho 
(PSD). 
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Prefeitura inicia obras em estradas 
de três bairros rurais de Pinda

Viabilizado por verba esta-
dual de R$ 1,353 milhão, um 
pacote de obras de adequação 
de estradas rurais de Pindamo-
nhangaba foi iniciado na quar-

ta-feira (15). A ideia é facilitar 
o escoamento da produção 
agrícola e o deslocamento de 
famílias da zona rural.
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Fotos: Fabiana Cugolo

O pré-Carnaval em Lorena, que começou pelo Mercadão e segue na praça;  ruas de Pindamonhangaba já estão tomadas pelos foliões, que prometem recorde durante os quatro dias de festa pela região central da cidade

A folia está de volta à região! 
Depois das proibições devido 
à pandemia de Covid-19, os 
foliões poderão voltar à festa 
por várias cidades. As escolas 
de samba de Lorena finalmen-
te retomarão os desfiles na 
avenida, ou melhor, na praça 
Arnolfo Azevedo. Depois de 
sete anos de ausência, cinco 
agremiações passarão pelo 
espaço destinado ao Carna-
Lorena 2023. A programação 
inclui também matinês, shows, 
apresentações de blocos de 
embalo e das tradicionais 
marchinhas. Já em Guaratin-

guetáá, um dos pontos mais 
tradicionais da festa de Momo, 
as seis escolas de samba estão 
prontas para o desfile, e os blo-
cos de embalo esperam reunir 
mais de trinta mil na avenida 
do samba. Outro Carnaval 
de destaque é o de Pindamo-
nhangaba, onde  uma extensa 
programação é esperada para 
a festividade. Como em anos 
anteriores, a cidade receberá 
os blocos luizenses Juca Teles 
e Barbosa, além de celebrar 
a retomada da tradição das 
escolas de samba.

Acadêmicos do Campo do Galvão Bonecos Cobiçados Mocidade do PedregulhoBeira Rio Embaixada do Morro Unidos da Tamandaré

Operação Empréstimo Consignado investiga 
desvio de recursos da Codesg em Guaratinguetá

O Secold (Setor Especializado 
no Combate à Corrupção, Orga-
nização Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro) da Delegacia 
Seccional de Guaratinguetá 
realizou, na quinta-feira (16), 
a fase externa da Operação 
Empréstimo Consignado, que 

investiga o desvio de recursos 
públicos na Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá). Foram cum-
pridos dois mandados de busca 
e apreensão, sendo um deles 
na sede da Codesg. De acordo 
com o inquérito policial, foram 

identificados elementos que 
indicam que uma servidora 
da autarquia efetuava diversos 
lançamentos a título de salário 
em seu próprio benefício, au-
mentando seus rendimentos 
ao longo dos últimos anos. A 
investigação também reuniu 

provas que sugerem que a 
pessoa investigada realizou 
empréstimos consignados 
fraudulentos, forjando a docu-
mentação necessária para que 
os valores não fossem descon-
tados do seu salário.
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Prefeituras de Cruzeiro e Silveiras 
investem na modernização do 
sistema de iluminação pública

Em uma ação iniciada em 
junho de 2021, a Prefeitura 
de Cruzeiro concluiu no último 
fim de semana a implantação 
de cinco mil lâmpadas de LED 
pela cidade, atingindo a mar-
ca de 60% de renovação do 
sistema de iluminação pública 
do município. Silveiras iniciou 

a instalação de lâmpadas do 
mesmo modelo em três bairros. 
Em nota oficial, a Prefeitura de 
Cruzeiro destacou o avanço 
da modernização do sistema 
de iluminação da cidade, que 
conta com um investimento 
de R$ 3,5 milhões.
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Lorena destina R$ 200 mil para
alavancar projetos que focam 
direitos de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Lorena e o 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te lançaram dois editais para 
que Organizações da Socieda-
de Civil apresentem propostas 
para desenvolverem projetos 
que garantam os direitos de 
crianças e adolescentes. Os 

dois editais destinam R$ 200 
mil para financiamento das 
ações. Os valores são oriundos 
da Campanha Leão Solidário 
nos anos de 2021 e 2022 e 
captados pelo Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
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Praça inaugurada no Mondesir
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BC INDEPENDENTE OU 
AUTÕNOMO?
A celeuma sobre a independência 
do Banco Central continua.
Na verdade, a palavra indepen-
dência é inadequada, mas enseja a 
discussão política.
O Banco Central é autônomo, 
uma Agência de Estado e não de 
governo.
Composto por profissionais 
concursados, competentes com 
formação técnica e acadêmica nas 
melhores escolas de economia 
e finanças do país. Alguns com 
graduação no exterior.
Para os populistas a conotação 
independente é muito forte e au-
tonomia é mais ainda!
O “sujeito”, como se refere o 
presidente Lula ao presidente do 
Banco Central, é um profissio-
nal do mercado de competência 
inconteste.
Se a taxa de juros é alta porque 
o governo apresentou um pacote 
para atenuar o risco fiscal cujos 
resultados precisam ser observa-

dos.
Só existem duas maneiras de 
conter a inflação: aumentando os 
impostos ou a taxa de juros.
A solução aumento de impostos 
o país usou e abusou e não deu 
certo. No governo FHC os impos-
tos representavam próximos de 25 
% do PIB. Atualmente, beiram os 
40% e, ainda, com as investidas 
do governo, no desespero, ressus-
citar a CPMF.
O ex-ministro da Economia do go-
verno anterior insistia nesta ressur-
reição da famigerada contribuição.
A outra forma de conter a inflação 
é o instrumento da taxa de juros.
Por outro lado, o mecanismo do 
aumento da taxa de juros, no 
nosso caso, a taxa Selic, é um 
recurso para a estabilização da 
moeda usada por todos os países 
quando enfrentam desequilíbrios 
na estrutura econômica. Passada a 
crise a taxa recua.
No caso do nosso país, o instru-
mento macroeconômico do au-
mento da taxa de juros tornou-se 
uma armadilha, pois o aumento 
da taxa de juros é para atender 
uma crise econômica, climática, 
externa, desestruturação da oferta 
e da demanda, mas cuja origem 
está na baixa produtividade da 
nossa economia, a desqualifica-
ção do trabalhador brasileiro, um 
sistema tributário desastroso, uma 
previdência onerosa, um sistema 

educacional precário, baixa renda, 
baixa poupança, perda da capaci-
dade de investimentos...
O problema do presidente Lula 
não é contra a independência ou 
autonomia do Banco Central é 
pelo não entendimento do que se 
trata uma Agência de Estado.
 Agencia reguladora, como o 
Banco Central, é uma pessoa ju-
rídica de direito público interno, 
da administração indireta, cuja 
finalidade é de fiscalização, regu-
lamentação e controle de produtos 
e serviços de interesse público de 
um determinado setor da econo-
mia do país.
As Agencias vieram com o pro-
cesso de privatização.
O partido dos trabalhadores criou 
a crença que o processo de priva-
tização é a entrega do patrimônio 
público a empresas estrangeiras.
O Estado não vende a totalidade 
das ações, pois mantem parte 
do capital como patrimônio da 
União.
É possível o governo, tendo caixa, 

recomprar as ações das empresas 
privatizadas na Bolsa, um dia...
A função da Agência é fiscalizar 
as condições contratuais do pro-
cesso de privatização e defender o 
consumidor nacional.
No primeiro governo Lula a 
destruição das Agências transfor-
mando-as em cabide de emprego 
e indicando pessoas incompeten-
tes para o cargo o que deixou o 
consumidor brasileiro totalmente 
desassistido.
Qual brasileiro não teve proble-
mas com as empresas de telefonia, 
eletricidade, sistema de saúde?
A bem da verdade o governo Bol-
sonaro corrigiu estas distorções.
A sociedade desconhece a função 
do instituto jurídico da Agência, 
uma entidade que veio da Europa 
e dos Estados Unidos constituídas 
na década de 1930, como órgão 
de administração indireta.
Além disso, a Lei das Agências 
reguladoras criou um mecanismo 
de planos estratégicos para otimi-
zar a comunicação com o poder 
público com mais transparência 
entre os órgãos e maior controle 
por parte da sociedade.
As Agências podem gerir, organi-
zar e possuir o poder decisório e 
social através da Lei das Agências 
Reguladoras, portanto, gozam de 
autonomia.
São outros tempos e bem mais 
complexos.

  São outros tempos e bem 
mais complexos

“O mundo não será 
salvo pelos caridosos, 
mas pelos eficientes”

Roberto Campos

Política a conta-gotas...
Gol de placa

O prefeito Sylvio Ballerini mar-
cou um gol de placa com a reconstru-
ção da Praça do Mondesir, inaugu-
rada na última quarta-feira. O ponto 
positivo foi além do recurso finan-

ceiro da obra e, 
pelo que se ouviu 
dos moradores, 
há muitos anos 
o poder público 
não fazia inves-
timentos em me-
lhorias no bairro, 
exceto na região 
do lago. Outro 

gesto que agradou não somente as 
pessoas do local, mas de toda a ci-
dade, foi que Sylvinho deu à Praça 
o nome de Osíris Ferrari – o saudoso 
Zirão, jogador de basquete em sua 
época e por duas vezes vereador de 
Lorena.

Emergência
Uma determinação judicial im-

põe à Prefeitura de Lorena a ex-
tinção sumária de 34 cargos, con-
sequentemente a exoneração dos 
funcionários. Para salvar a pele dos 
trabalhadores, o prefeito Sylvio Bal-
lerini busca, na legalidade dos fatos, 
a aprovação de uma nova Lei na Câ-
mara, evitando as demissões. Com 
a comunicação entre os poderes 
Executivo e Legislativo ‘meio que 
abalada’ – made-in-inimigos do rei, 
resta aguardar e amargar a expecta-
tiva até o próximo dia 27, quando o 
presidente da Casa promete colocar 
o projeto de lei em votação.

Dinheiro no caixa!!!
Quem também cumpriu agenda 

em Brasília, esta semana, foi o 
prefeito Guilherme Carvalho e seu 
fiel escudeiro Zé Ritinha. Em pau-
ta, várias demandas e a boa notícia 

da liberação de R$ 1 milhão para 
investimento de infraestrutura em 
Silveiras, pelas mãos do deputado 
Marco Bertaiolli. Guilherme passou 
por outros gabinetes, como do fede-
ral Carlos Sampaio, que liberou uma 
verba remanescente de R$ 200 mil 
para custeio da saúde.

Bola nas costa
O vereador de Cachoeira Bebê 

do São João soltou uma de suas 
‘pérolas’ na sessão de Câmara desta 
semana, que colocou o aliado e 
cúmplice político Edson Mota na 
‘berlinda’. Tentando justificar o 
sumiço de R$ 60 mil do gabinete do 
prefeito – que por falta de votos não 
virou processante no Legislativo, 
Bebê, quer dizer, Nenê, disse em alto 
e bom tom na tribuna que em situa-
ção como essa “na gestão passada, 
daria R$ 15 mil para o advogado e 

Sylvinho Ballerini

Antonio Mineiro

o restante enfiava no bolso”, por se 
tratar de ação antiga, que nem pos-
suía procedimento no sistema.

E por falar em Cachoeira...
...tem boas notícias pela frente. 

O governador Tarcísio de Freitas 
confirmou para 9 de março, aniver-
sário da cidade, sua participação na 
inauguração do Corpo de Bombeiros 
local e na entrega das últimas 20 
casas da CDHU 
– conjunto ha-
bitacional que 
agua rdava  a 
conclusão há 
quase duas dé-
cadas. De acor-
do com Antonio 
Mineiro, a vi-
sita de Tarcísio 
soma importância dos investimentos 
do Estado em várias áreas do mu-
nicípio, e possivelmente o anúncio 
de novos recursos para a saúde. 
Ele também enfatizou que devido 
o comprometimento dos cofres pú-
blicos com o endividamento deixado 
pelos seus antecessores, somente 
de ‘braços dados' com os governos 
estadual e federal Cachoeira Paulista 
vai sobreviver ao caos econômico 
em que se encontra.

Quando o ruim...
...não é o pior! Para os bem 

informados de Cachoeira Paulista, 
a passagem de Edson Mota pela 
Prefeitura foi tão desastrosa ao 
ponto de fazer sombra ao ‘tsunami 
chamado João Luiz’, que também 
deixou sua marca de desgoverno 
nos cofres públicos municipais. Em 
resumo, algumas pessoas indagam 
sobre o que deve ter rolado entre a 
‘motolândia, o Batatinha e a gangue 
da estrela’ ao ponto de apagar as 
lembranças pa$$adas...

Curto circuito
Em nova fase e com conselho 

renovado, a tradicional Fundação 
Rádio Mantiqueira está sob nova 
direção. Danilo Resende, homem 
de confiança do prefeito Thales 
Gabriel, é o responsável em trazer 
a emissora novamente entre as 
mais ouvidas de Cruzeiro. Na faxi-
na, quer dizer, mudança inicial, o 
comentarista que dava seu pitacos 
nas quintas-feiras já caiu fora, como 
também aquele radialista matinal. 
Curioso que ninguém sentiu falta 
do elenco, na cidade...

Pânico eleitoral
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que um dos vereadores temen-
do o cociente eleitoral da próxima 
eleição está pensando em persuadir 
seus colegas de Câmara a ampliar 
novamente o número de cadeiras na 
futura legislatura. A crítica é porque 
já ampliaram de 10 para 13, e agora, 
estão querendo 17 vereadores para 
garantir a reeleição de pelo menos 
40% dos atuais parlamentares.

Renda familiar
Vazou em algumas mídias so-

Ponte aérea
Os presidentes das Câmaras Pedro Sannini (Guará) 

e Fabio Longuinho (Lorena), somando esforços com 
a vereadora Wanessa Andrea, visitaram vários minis-
térios esta semana, em Brasília, em busca de recursos 
do Governo Federal. Eles estiveram com os deputados 
Fernando Marangoni e Alexandre Leite, pontuando 
várias emendas parlamentares e tratando sobre agenda 
política para as próximas eleições.

O segredo do cofre...
Fazenda e Administração, duas Secretarias que 

fazem a grande diferença em qualquer governo que 
prospera, principalmente quando o fator eficiência é 
levado a sério: esta foi a aposta de Marcus Soliva. Tâ-
nia Mara, para retaguarda das finanças, e Ademar, para 
estrutura administrativa na Prefeitura de Guaratinguetá, 
em sintonia, deram condições para o prefeito elevar o 
município ao status de referência estadual.

Guilherme Carvalho e Marco Bertaiolli

ciais de Guaratinguetá que uma das 
famosas vereadoras do momento, 
está tão focada na geração de em-
pregos, que começou empregando 
a própria tia na administração pú-
blica. Ainda bem que o cargo é de 
secretária, caso contrário poderia 
configurar nepotismo. Perguntem 
ao Malvadeza...

Apagando fogo com...
...querosene Não se sabem 

‘quem’, mas alguém andou fre-
quentando as rodas mais politizadas 
de Pindamonhangaba com intuito 
de isqueirar a patuleia a criticar a 
Câmara Municipal pela morosidade 
das investigações do caso ‘propina 
no Pronto Socorro’, onde o vereador 
Carlos de Moura – o Magrão, está 
no ‘olho do furacão’. Comenta-se 
que se os eleitores não protestarem, 
a coisa, quer dizer, a CEI, vai ter-
minar em pizza. Com a palavra, o 
presidente Norbertinho...

Liberdade vigiada
Observadores políticos de Pinda 

percebem o prefeito Isael Domin-
gues discretamente reduzindo suas 
aparições públicas, incentivando 
gradativamente a exposição de 
Ricardo Piorino. Há quem acredite 
numa possível estratégia para anali-
sar a performance do vice neste ano 
de preparação. Em face disso, sem 
nenhuma fonte fidedigna, oposito-
res conjecturam até uma eventual 
renúncia.

Indefinição
As urnas do ano passado em 

Guaratinguetá foram o divisor de 
água para medir o potencial de votos 
dos vereadores e, consequentemen-
te, o apadrinhamento para 2024. 
Exemplo: com a votação pífia que 
os deputados Baleia Rossi e Antonio 
Caruso tiveram na cidade – a pe$o 
de ouro – é suficiente para deduzir 
que Nei Carteira e Fabricio Aero-
náutica provavelmente terão que 
mudar de partido. Imaginem juntar 
mais de cinco vereadores pedindo 
votos para um estadual – que não foi 
eleito – que gastou uma montanha 
de dinheiro, computando pouco 
mais que 1.700 votos! E agora, na 
eleição do ano que vem, vão pedir 
apoio pra quem?

Renovação
A Amvale – Associação de Mu-

nicípios do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte prestou um trabalho relevante 
às Prefeituras de sua abrangência, 
promovendo treinamento específico 
para “Estruturação e Modelagem 
das Licitações e Contratos Ad-
ministrativos para adequação dos 
municípios à Lei nº 14.133/21”. De 
acordo com seu presidente, Thales 
Gabriel – Cruzeiro – o trabalho foi 
relevante porque reuniu mais de 
100 servidores, de 36 Prefeituras 
da região. Thales acredita que a 
integração observada hoje entre os 
prefeitos da Amvale é a referência 
que a entidade será relevante em 
seus futuros serviços e seminários.

Tânia Mara (finanças), Eder Billota e Ademar dos Santos (administração)Pedro Sannini, Fabio Longuinho, deputado Marangoni e Wanessa Andrea
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Pindamonhangaba inicia melhorias em estradas de três bairros rurais 
Com apoio estadual, adequação conta com investimento superior a R$ 1,3 milhão; obras devem ser concluídas em seis meses

Viabilizado por meio de 
um recurso estadual de 
R$1,353 milhão, um pacote 
de obras de adequação de 
estradas rurais de Pindamo-
nhangaba teve seu pontapé 
inicial dado na quarta-feira 
(15). Além de facilitar o 
escoamento da produção 
agrícola e o deslocamento 
das famílias da zona rural, 
a iniciativa busca garantir 
mais segurança aos moto-
ristas que trafegam por três 
bairros.

Em nota divulgada no 
site oficial da Prefeitura de 
Pinda, a atual gestão muni-
cipal anunciou o início do 
serviço de perenização, que 

Da Redação
Pindamonhangaba

balho exemplar de atenção 
ao produtor rural. Queremos 
agradecer ao Governo do Es-
tado por esse apoio que vem 

e Conservação de Estradas 
Rurais, Thiago Gonçalves, e 
toda sua valorosa equipe”, 
destacou Piorino.

consiste no calçamento e na 
implantação de sistema de 
drenagem da estrada Emídio 
de Assis Alves Neto, no Bair-
ro das Oliveiras. Executada 
pela empesa Era-Técnica 
Engenharia Construções 
e Serviços Ltda, sediada 
na capital paulista, a obra 
tenta evitar que moradores 
e produtores agrícolas con-
tinuem convivendo com os 
transtornos causados pela 
falta de estrutura da via de 
terra, que acumula lama no 
período das fortes chuvas.

Após a conclusão da ade-
quação do trecho das Olivei-
ras, o serviço contemplará as 
estradas Wilson Monteiro, 
no bairro Cruz Pequena, e 
Capitão Avelino Alves Perei-
ra e Joaquim Alves Pereira, 
que ficam no   bairro Pinga. 

A previsão estadual é que o 
pacote de obras, que recupe-
rará cerca de seis quilôme-
tros de vias, seja finalizado 
em seis meses.

Solicitada ao Estado pelo 
prefeito Isael Domingues 
(PL), e seu vice, Ricardo 
Piorino (PL), a ação de me-
lhorias nas estradas rurais 
conta com recursos prove-
nientes do programa Melhor 
Caminho. 

Além de proporcionar 
mais segurança aos moto-
ristas e elevar a qualidade 
de vida das famílias dos três 
bairros, a expectativa mu-
nicipal é que a perenização 
das vias otimize o processo 
de escoamento da produção 
agrícola da região. “A gestão 
do prefeito, Dr. Isael, está 
sendo marcada por um tra-

coroar todo o trabalho do 
setor rural, executado pelo 
nosso competente diretor 
municipal de Manutenção 

Obra na infraestrutura da Rodoviária em Guará 
preocupa usuários e trabalhadores por demora
Com R$ 475 mil, trabalho tem previsão de encerramento até março; Prefeitura tenta antecipar cronograma

A Estação Rodoviária Quin-
zinho Fernandes está em 
obras desde novembro do 
ano passado, e a situação já 
tem causado preocupação 
para quem trabalha e utiliza 
o espaço. Com previsão de 
quatro meses e orçamento de 
R$ 475 mil, o objetivo do pro-
jeto é solucionar o problema 
de goteiras e infiltrações de 
maneira definitiva.

Entre telhamento e calhas, 
a reforma inclui a substitui-
ção de toda a cobertura do 
terminal. Até o momento, a 
substituição das telhas ultra-
passou os 60%.

Há anos o espaço é alvo de 
críticas por conta da infraes-
trutura. Quem precisa passar 
pela rodoviária reclama das 
condições da estrutura do 
teto, das manchas de mofo, dos 
buracos e, principalmente, das 
infiltrações nas paredes e teto 
do local que abriga os guichês 
das empresas rodoviárias e os 
pontos comerciais instalados. 
No período de fortes chuvas 

Beatriz Bedendo
Guaratinguetá

foram registrados alagamen-
tos no piso inferior do prédio.

O contrato teve início no dia 
28 de novembro de 2022, e 
pouco mais de dois meses em 
que as obras estão em ativa, 
os problemas não parecem 
diminuir para aqueles que pre-
cisam transitar pelo Terminal 
Rodoviário. Entre as preocu-
pações, é possível encontrar 
a insegurança de passar pelo 
local. “Tá muito precário (...) 
Lá fora não tem nem jeito 
de você ficar porque tá (sic) 
goteirando lá.” informou a 
aposentada Maria Alves, de 70 
anos. Ela pega o ônibus toda a 
semana para fazer compras, ir 
à farmácia e ao médico.

De acordo com o secretário 
de segurança e mobilidade 
urbana do município, Major 
Oliveira, não há risco para os 
usuários. Ele afirmou que a 
empresa responsável é fiscali-
zada pela própria secretaria, e 
que todos os serviços de segu-
rança estão sendo cumpridos. 
Mas, “em danos materiais, 
consideramos que houve a ne-
cessidade de retirada de parte 
do telhado, e com isso, com as 
chuvas, houve até alagamento 

Foto: Beatriz Bedendo

Rodoviária em Guará, que devido a obra em andamento, sofre com alagamentos em períodos de chuva

tudo e as pessoas nem passam 
por aqui. Algumas preferem 
dar a volta lá por cima”.

A administração municipal 
informou que além das subs-
tituições nos telhamento e 
calhas, estão sendo realizados 
os serviços de desobstrução de 
condutores, reforma do madei-
ramento e a recuperação estru-
tural das vigas de concreto. A 
entrega da obra estava prevista 
para 23 de março.

Oliveira explicou que o que 
está prejudicando um pouco 
o andamento da obra são os 
dias de chuvas, mas que de-
vido à necessidade de trazer 
comodidade para os usuários, 
a Prefeitura tenta antecipar o 
cronograma com a finalização 
ainda em fevereiro. “Posterior-
mente a essa obra, estaremos 
executando uma reforma por 
completo na parte inferior, no 
nosso escritório da Prefeitura. 
Já está finalizando esse proje-
to (...) com várias alterações, 
como o layout da rodoviária, 
a instalação dos guichês para 
o piso térreo e várias outras 
medidas que vamos procurar 
para trazer mais comodidade 
e segurança" finalizou.

de algumas salas, e a gente 
tem acompanhado tudo por 
aqui, pela secretaria” finalizou.

A agitação causada pelas 
obras preocupa também quem 
trabalha nas lojas instaladas 
no térreo do local. O proprietá-
rio de uma loja de moda surfe, 

Everton Henrique, de 24 anos, 
que atua na rodoviária há seis 
anos, contou que sofre com a 
infiltração que atingiu seu es-
tabelecimento. “Antigamente 
não alagava, só goteirava. 
Depois da obra, deu infiltração 
bem no começo”, desabafou o 

microempresário, que desta-
cou ainda a dificuldade com 
o transito de pessoas. “Como 
eles cercaram em volta, não 
tem passagem de tantas pes-
soas como tinha antes, o que 
impacta o movimento da loja. 
Quando chove, isso aqui alaga 

Câmara de Lorena aprova doação de áreas para mais duas empresas
Legislativo analisa mais duas propostas para liberação de áreas para ampliação de empreendimentos

A Câmara de Lorena apro-
vou, na segunda-feira (13), 
os projetos do Executivo que 
tratam da doação de áreas 
para mais duas empresas no 
município. Outras duas pro-
postas para doação tramitam 
no Legislativo.

Encaminhados pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) no fim 
de janeiro, os projetos aprova-
dos doam áreas 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.

Da Redação
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As empresas serão con-
templadas com terrenos de 
1.378,84 m², localizados na 
SP-66. Os empreendimentos 
deverão gerar quarenta em-
pregos diretos, sendo 25 a 
Melo & Melo e 15 a Söovak 
Co.

Outras duas ações para 
liberação de área estão na 
Câmara para serem votadas. 
Os projetos propõem doações 
de terrenos para as empresas 
Idermaq Serviços de Manu-
tenção e EcoVale Pré-Fabri-
cados de Concreto.

Uma proposta deve garantir 
a expansão da Idermarq, que 
atualmente funciona em um 
imóvel no bairro Cidade In-
dustrial. Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Econô-

O prefeito Sylvio Ballerini; Executivo é liberado para novas doações de áreas para empresas, em Lorena

Foto: Reprodução

mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Antônio Willians, a 
área que poderá ser destinada 
à empresa possui uma dimen-
são 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 empre-
gos diretos, contará com um 
investimento de R$ 700 mil 
para sua implantação.

A EcoVale Pré-Fabricados 
de Concreto, sediada em 
Guaratinguetá, poderá ser 
contemplada com um terreno 
de 23.163,00 m² na rodovia 
federal BR-459. A unidade, 
que deverá empregar 15 tra-
balhadores, tem sua constru-
ção orçada em R$ 4,5 milhões. 

Estrada da zona rural, que receberá trabalho de melhorias em plano anunciado pela Prefeitura de Pinda

Foto: Reprodução PMP
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Guaratinguetá retoma desfiles das escolas 
de samba, que destacam crenças e histórias
Terça-feira de Carnaval na avenida Presidente Vargas promete reunir mais de 2,5mil foliões da região

Livre das restrições por 
conta da pandemia da Co-
vid-19, o tradicional desfile 
das escolas de samba em 
Guaratinguetá voltará a ser 
realizado na terça-feira de 
Carnaval. As seis agremiações 
passarão pela avenida Presi-
dente Vargas.

A ordem do desfile, conhe-
cida após sorteio da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), em 
julho do ano passado, definiu 
o seguinte cronograma: Beira 
Rio da Nova Guará, seguida 
pela Mocidade Alegre do Pe-
dregulho, Bonecos Cobiçados, 
Embaixada do Morro, Acadê-
micos do Campo do Galvão, e, 
fechando a noite, Unidos da 
Tamandaré.

O desfile tem início às 21h 
e a avenida deve receber um 
público de mais de 2,5 mil 
pessoas. Neste ano, os ingres-
sos foram distribuídos nas 
sedes das escolas, por meio 
de troca, com a doação de um 
quilo de alimento. Cada pes-
soa pôde retirar um número 
máximo de dois ingressos. O 
desfile das escolas de samba 
será transmitido com ima-
gens ao vivo pelo Facebook 
e YouTube da Prefeitura de 
Guaratinguetá.

Com a missão de abrir o 
desfile na terça-feira, a Beira 
Rio da Nova Guará traz a 
avenida o enredo “Herança 
Canjerê”, que celebra o jubileu 
de ouro da escola, que não 
pôde ser comemorado em 
anos anteriores por conta 
da pandemia. A agremiação 
vai ao desfile com seiscentos 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Beira Rio da Nova Guará

componentes, oito alas, além 
das baianas e da bateria, e 
com três alegorias e o um tri-
pé compondo a comissão de 
frente. De acordo com a car-
navalesca da escola, Monique 
Reis, estreante em Guaratin-
guetá, mas com experiência 
no carnaval de Taubaté, onde 
é presidente da Imperatriz do 
Morro e presidente do Con-
selho de Cultura da cidade, 
os destaques do desfile da 
representante da Nova Guará 
serão a coreografia da bateria 

e a volta do símbolo da esco-
la, com retorno da coruja à 
avenida.

“Canjerê é a festa que se 
toca e que se dança para os 
deuses que dançam. Ao con-
trário do cristianismo e do 
islamismo, onde os deuses são 
intocáveis, os deuses de reli-
gião afro-brasileira dançam, 
através do toque do tambor 
eles se manifestam entre nós. 
Esse toque vem de África, 
trazida pelos escravos, chegou 
aqui, formou o candomblé, 

que depois formou a umban-
da, e aí, vem a malandragem, a 
boemia que formam o samba, 
e do samba, surge a Beira-Rio, 
que faz 50 anos”, explicou a 
carnavalesca.

Segunda escola a se apre-
sentar na avenida, atual bi-
campeã do Carnaval (2019-
2020), a Mocidade Alegre 
do Pedregulho vem com o 
enredo “Grandes batalhas só 
são dadas a grandes guer-
reiros”. De acordo com o 
carnavalesco da escola, Ailton 
Cunha, o destaque da escola, 
que deve contar com cerca de 
seiscentos componentes, onze 
alas e três alegorias, serão os 
carros alegóricos grandes e 
trabalhados. “O nosso enredo 
fala dos guerreiros da histó-
ria, dos grandes guerreiros 
brasileiros, o guerreiro ro-

vem com a religiosidade, com 
a história, com colonização 
trazida desta grande festa 
portuguesa que veio para o 
Brasil e se espalhou por todo 
território nacional, onde ela 
sofreu alterações”, explicou 
Valls.

A Embaixada do Morro é a 
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Mocidade Alegre do Pedregulho

mano, e nós estamos falando 
dos próprios guerreiros da 
escola, que nesses últimos 
anos deram o bicampeonato 
para a escola, trabalharam ar-
duamente para chegarmos a 
esse patamar que a Mocidade 
está hoje”.

Terceira escola a entrar na 
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Bonecos Cobiçados
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Embaixada do Morro

visão plástica do que foram 
os carnavais passados. “Pro-
curamos fazer um trabalho 
amplo, porque é um leque, 
falar sobre festa junina, devo-
ção de todos os santos, você 

quarta escola a passar pela 
avenida, trazendo o samba do 
Alto das Almas com o enredo 
“Tambor, o Senhor da Alegria”. 
A vermelha e branca terá 750 
componentes, 12 alas, além 
da bateria, ala das crianças, 
baianas, comissão de frente e 
mestre-sala e porta-bandeira, 
quatro alegorias e um tripé. 
De acordo com o presidente 
da escola, José Carlos Leite, 
o Mestre Zé Carlos, um dos 
destaques será a comissão de 

Foto: Fabiana Cugolo

Acadêmicos do Campo Galvão

frente com artistas vindos de 
São Paulo, da escola de samba 
Vai-Vai.

O presidente explicou a 
história do enredo. “A gente 
conta a criação do mundo se-
gundo a mitologia congolesa, 
onde Zambiapongo, que é o 
deus, muito triste, resolveu 
parar a criação do mundo. 
Com isso, todos os inquices, 
seus filhos, foram buscando 
maneiras para poderem ale-
grar o coração do pai deles, 
uns levaram oferendas, ou-
tros criaram rios, mas nada 
alegrava o coração dele. Até 
que um dos filhos dele, Zazi, 
foi buscar uma orientação em 
um oráculo, onde falaram pra 
buscar um animal, fazer um 
banquete e tirar a pele. No 
primeiro tronco de árvore, 
construir um tambor e come-
çar a tocar, o que encheu o 
coração do pai dele de alegria 
e deu continuidade à criação 
do mundo”, detalhou.

Quinta escola a desfilar, 
a Acadêmicos do Campo do 
Galvão vem com o enredo 
“Congada ao Rei Negro: São 
Benedito uma história de fé, 
amor e devoção!”. A escola 
desfilará com cerca de se-
tecentos componentes, 12 
alas, três alegorias, além da 
comissão de frente, baianas 
e bateria. O carnavalesco da 
Acadêmicos, o carioca Fran 
Sérgio, já passou pelo Campo 
do Galvão em edições anterio-
res e tem trabalhos realizados 
em diversas agremiações do 
Rio de Janeiro, como a Beija-
-Flor de Nilópolis.

“Tem um ‘quê’ a mais esse 
enredo, porque a escola re-
solveu falar do seu próprio 
padroeiro, que é São Benedito, 
e tem essa ligação muito forte 
com a cidade, com o bairro. 
Guaratinguetá é um lugar que 
tem essa ligação com o reli-
gioso. Então, a escola decidiu 
homenagear seu padroeiro, 
que é um santo tão cultuado e 
festejado pelo Brasil. Estamos 
muito felizes, fazendo um 
trabalho minucioso, pois esta-
mos falando da religiosidade 
junto ao Carnaval”, enfatizou 
Fran Sérgio. 

Para encerrar o tradicional 
desfile neste ano, a Unidos 
da Tamandaré apresenta o 
enredo “Sollicitus: Quem não 
vive pra servir, não serve pra 
viver”. A escola contará com 
cerca de mil componentes, 
12 alas e três alegorias. De 
acordo com Dunga, diretor 
de Carnaval da agremiação, a 
Tamandaré promete fazer um 
desfile emocionante e aguerri-
do, por conta de ser a última 
escola a desfilar. “A Tamanda-
ré vai contar na avenida um 
pouco da solidariedade, que 
teve muito destaque depois 
da pandemia, mas essa solida-
riedade já existia, lá no tempo 
de Jesus Cristo, onde um já 
ajudava ao outro, já ajudava 
ao próximo”, explicou.

Foto: Fabiana Cugolo

Unidos da Tamandaré

avenida Presidente Vargas, a 
Bonecos Cobiçados, do Campi-
nho, traz cerca de quinhentos 
componentes e três alegorias, 
abordando as tradições das 
festas juninas brasileiras 
com o enredo "Com os santos 
de nossa devoção, o Arraiá 
de Antônio, Pedro e João". 
O carnavalesco da escola, 
Celso Navarro Valls, frisou 
sua vinda à Bonecos e a nova 
diretoria da agremiação que 
têm trabalhado por uma nova 
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Escolas de Samba voltam a desfilar 
em Lorena depois de sete anos
Carnaval retorna com matinês, concurso de fantasias, blocos e bandas de marchinhas

As escolas de samba de 
Lorena finalmente voltarão a 
desfilar na avenida. Depois de 
sete anos de ausência, cinco 
agremiações passarão pelo 
espaço destinado ao Carna-
Lorena 2023. A programação 
inclui também matinês, shows, 
apresentações de blocos de 
embalo e das tradicionais 
marchinhas.

O grito de Carnaval será 
no Mercado Municipal, nesta 
sexta-feira (17), com o concur-
so de fantasias Destaques em 
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Destaque, a partir das 19h. 
O espaço já havia recebido, 
no último final de semanal, o 
evento para a eleição da corte. 
A entrada é franca. Após o 
concurso, a festa fica por conta 
de uma banda de marchinhas.

A partir de sábado (18), a 
folia será na praça Arnolfo Aze-
vedo, no Centro, com a matinê 
para a criançada, a partir das 
15h, no palco principal. Às 17h 
entra no palco a Banda Phaser 
e, às 20h, está previsto o des-
file da escola Gaviões da Vila, 
seguida pela escola de samba 
Os Acadêmicos.

No domingo (19), também 
haverá matinê, às 15h, na Evento de pré-Carnaval realizado no último sábado, no Mercadão; Lorena retoma festas depois de dois anos

Praça. A partir das 19h30 des-
filam o Bloco 100% e a escola 
de samba Império do Vinagre. 
As apresentações seguem no 
domingo e na terça-feira com 
atividades de recreação e a pre-
sença de personagens infantis.

Segunda-feira (20), a pro-
gramação conta com matinê 
às 15h e o desfile das escolas 
Estrela Dalva e Unidos de Nova 
Lorena, a partir das 20h, na 
praça Arnolfo Azevedo.

Na terça-feira (21), o último 
dia da folia ficará por conta 
dos blocos. A festa começa às 
15h, com a matinê e, a partir 
das 19h, desfilam os blocos 
Junqueira e do Barbosa (São 
Luiz do Paraitinga). Na praça, 
o CarnaLorena terá barracas 
de alimentação e foodtrucks.

Segundo a Prefeitura, o 
evento terá a estrutura de 
segurança, trânsito, saúde 
e logística necessárias. Não 
haverá competição entre as 
escolas de samba, elas apenas 
farão uma apresentação para 
o público.

Foto: Divulgação PMP

Pinda tem Juca Teles, Barbosa e 
Memórias das Escolas de Samba

Após dois anos sem comemo-
rações carnavalescas, Pindamo-
nhangaba terá uma extensa 
programação para a festivida-
de de Momo. Como em anos 
anteriores, a cidade receberá 
os blocos luizenses Juca Teles 
e Barbosa, além de celebrar 
a retomada da tradição das 
escolas de samba.

A celebração neste ano co-
meçou com o Festival de Mar-
chinhas, ainda no último fim de 
semana, que premiou as três 
melhores composições com 
foco em manter viva a cultura 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Festa nas ruas de Pindamonhangaba; cidade volta a reunir foliões

Festividade de Momo retoma comemorações com blocos; Socó da Madrugada é 
um dos destaques e contará com a presença de atrações de São Luiz do Paraitinga

regional. Os blocos Juca Teles 
e Barbosa arrastaram centenas 
de pessoas no Distrito de Mo-
reira César.

O secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
destacou que a festa foca famí-
lia, com estrutura e segurança. 
“Estamos trabalhando de forma 
integrada com todos os setores 
da gestão municipal, pensando 
em todos os detalhes e garan-
tindo a folia, que está sendo 
preparada com todo o carinho 
pela equipe”, salientou.

A folia segue nesta sexta-feira 
(17), a partir das 22h, com o 
Socó da Madrugada, que fará 
a alegria dos foliões saindo 
do Largo São José e passando 

pelas principais vias do centro. 
No sábado (18), a folia começa 
cedo com o tradicional desfile 
das “Dondocas”, tradicional-
mente feito às 10h com saída 
da avenida Coronel Fernando 
Prestes; às 16h as cotias do 
sertão chegam à Pinda com 
o Bloco Juca Teles e Banda 
Estrambelhados, a saída será 
às 16h da Praça do Quartel, em 
direção ao Parque da Cidade, 
onde terá atrações musicais 
a partir das 18h. No domingo 
(19), a festa fica por conta dos 
blocos Os Crides, às 10h. No 
Bosque da Princesa, Maracatu 
e Jeca Tatu, Cotia Não, às 16h, 
na Praça do Quartel, além de 
Matinoite.

Blocos de Guará retornam à Presidente Vargas no domingo 
Expectativa para grupos carnavalescos é de grande participação de foliões; secretaria espera por cerca de trinta mil foliões

Os blocos de embalo têm 
encontro marcado com os fo-
liões na avenida Presidente 
Vargas, no domingo (19), em 
Guaratinguetá. Cinco deles 
passam pela avenida, com 
ordem das apresentações 
divulgada pela Prefeitura.

A agenda começa às 17h 
com o Bloco da Lata. Às 20h 
é a vez do Café no Bule, se-
guido do Nóis Inverga + Não 
Quebra, às 21h, e às 22 h, o 
bloco do PDA. Encerrando 
a passagem dos blocos de 
embalo, o Bloco do Neto, 
marcado para às 23h. A noite 
de domingo termina com 
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Em 2020, blocos fizeram a festa em Guaratinguetá; folia volta à avenida

Na segunda-feira (20), será 
a vez do Bloco do Saci divertir 
crianças e adultos na Praça do 
Quartel, a partir das 16h. No 
mesmo dia, o Bloco Memórias 
das Escolas de Samba e Con-
vidados de Pinda resgatará 
a tradição do samba no pé. A  
saída será às 19h na rua Ma-
rechal Deodoro da Fonseca. A 
programação será encerrada 
na terça-feira (21) com o Bloco 
do Barbosa, às 16h, na Praça 
do Quartel. Entre os dias 18 e 
21, o distrito de Moreira César 
contará com matinê das 13h 
às 18h. Mais detalhes da pro-
gramação podem ser conferi-
dos no site pindamonhangaba.
sp.gov.br.

um show de Júnior Pérola 
e Banda. 

As apresentações dos blo-
cos de embalo na avenida 
terão entrada franca. De 
acordo com o secretário 
de Turismo, Mário Augusto 
Nunes, o Marinho, a cidade 
preparou um esquema de 
segurança para receber a 
população na avenida. O 
local contará com controle 
de entrada, com serviço téc-
nico e legal de revista para 
acesso à Avenida Carnaval 
e às ruas adjacentes, com 
apoio das polícias Militar e 
Civil e equipe de segurança 
particular contratada pela 
Prefeitura.

“O retorno dos blocos de 
embalo incrementa e en-

grandece o Carnaval. É um 
Carnaval participativo e es-
pontâneo, que fomenta ainda 
mais o Carnaval competitivo 
das escolas de samba”, desta-
cou Nunes. “A expectativa de 
público, ela é significativa. Em 
2020, tivemos uma média de 
trinta mil pessoas. Eu acredito 
que teremos isso, somando os 
dias da Banda Mole (sábado), 
dos blocos de embalo e do 
desfile das escolas de samba”, 
frisou.

Um dos blocos que passará 
pela avenida no domingo, o 
PDA, tem a expectativa de 
duas mil pessoas participan-
do do desfile. Os blocos, em 
Guaratinguetá, seguem reali-
zando a venda de camisetas, 
conhecidas como “abadás”, 

Mudança na distribuição dos ingressos para o Carnaval de Guará gera reclamações

Os cerca de 1,8 mil ingres-
sos para as arquibancadas do 
Carnaval de Guaratinguetá 
foram parcialmente distribu-
ídos pelas escolas de samba 
da cidade. Outros trezentos 
serão distribuídos nesta sex-
ta-feira (17) no Fundo Social, 
na Vila Paraíba. Mas a defi-
nição pela distribuição feita 
pelas agremiações levantou 
uma série de críticas.

Na Unidos da Tamandaré, 
um dos moradores da comu-
nidade, que desfila todos os 
anos, contou que a distribui-
ção dos ingressos não seguiu 
o horário divulgado nas 
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mídias sociais da agremiação, 
que teria início às 19h. “Eu 
cheguei por volta das 17h30, 
debaixo de chuva, e já tinham 
iniciado a distribuição dos 
ingressos. A quantidade foi 
reduzida para 178 ingressos”, 
destacou o integrante da 
escola, que preferiu não se 
identificar. “A quantidade de 
alimentos não condiz com a 
quantidade de ingressos que 
foram trocados. A comunida-
de em si ficou sem ingresso”.

O presidente da agremia-
ção, Mauro Galhardo, o Mau-
rão, confirmou a alteração 
no horário da distribuição 
dos ingressos e informou 
que “mudou em razão da 
forte chuva que estava para 
cair”. Segundo o presidente, a 

diretoria achou melhor a alte-
ração para evitar transtornos 
para as pessoas da comuni-
dade. Sobre a quantidade de 
ingressos, Maurão afirmou 
que parte foi distribuída à 
comunidade, outra parte foi 
para integrantes da escola 
que trabalham no barracão, 
e uma pequena parte para a 
diretoria da agremiação.

Nas redes sociais, um gru-
po de moradores também 
manifestou insatisfação com 
o método escolhido para 
distribuição dos ingressos 
neste ano. Nesta sexta-feira 
(17) serão feitas novas distri-
buições e trocas de ingressos 
por um quilo de alimento não 
perecível. A iniciativa ocorre 
no Fundo Social de Solidarie-

dade do município, que colo-
cará à disposição trezentos 
tíquetes. Os alimentos doados 
devem ser arroz, feijão, óleo 
de cozinha ou leite em pó, e a 
troca será na sede do Fundo, 
à rua Sargento Baracho, nº 
79, na Vila Paraíba, das 9h 
às 17h.

Segundo o presidente da 
Oesg (Organização das Es-
colas de Samba de Guara-
tinguetá), Tiago Domingos, 
houve uma proposta da se-
cretaria de Turismo para 
descentralizar a distribuição 
dos ingressos afim de evitar 
aglomerações. “O segundo 
(motivo) deles, as escolas 
basicamente são ligadas 
às periferias e tem esse en-
volvimento com o carnaval 

durante o ano todo. Então, 
nada mais justo do que você 
distribuir nos locais onde de 
fato são realizadas todas a 
movimentações, planejamen-
tos e execução do espetáculo 
que é o carnaval”, detalhou 
Domingos.

Segundo a Oesg, a orienta-
ção era de que fossem distri-
buídos apenas dois ingressos 
por pessoas, por CPF cadas-
trado, e um quilo de alimento 
para cada ingresso. “Toda a 
arrecadação de alimentos, 
ou seja, trezentos quilos por 
escola de samba, ou seja, 
um total de 1,8 mil quilos, 
as agremiações assinaram 
um termo de compromisso 
se comprometendo em levar 
esses alimentos até a sex-

ta-feira de carnaval (17) ao 
Fundo de Solidariedade, para 
que seja feita a conferência, 
separação e depois, possa 
ajudar nas campanhas para 
famílias que mais precisam”.

A Prefeitura revelou ao 
Atos que trezentos ingres-
sos foram disponibilizados 
para troca diretamente no 
Fundo Social, seguindo re-
gras divulgadas nos sites. 
Ainda segundo a admi-
nistração municipal, cada 
agremiação assinou um 
termo para que os alimen-
tos fossem encaminhados 
ao Fundo, para doação a 
famílias mais necessitadas 
do município. Horários e 
datas foram definidos pelas 
próprias escolas.

para quem deseja fazer parte 
da apresentação.

O fundador do PDA, Jean 
Carlos dos Santos, destacou 
que, inicialmente, o bloco era 
um evento com festas espo-
rádicas na cidade, mas desde 
2018 decidiram formar um 
bloco, sendo essa a quarta 
participação do grupo na 
avenida. “Desde o primeiro 
desfile foi sempre sucesso, 
sempre conseguimos colo-
car mais de mil pessoas na 
avenida. Os lotes de novas 
camisetas, chegam e já aca-
bam”, salientou.

O Carnaval de Guaratingue-
tá terá sua abertura oficial, no 
sábado (18), quando acontece 
a tradicional entrega da chave 
da cidade ao Rei Momo.

Dos 2,1 mil ingressos disponibilizados, 1,8 mil tíquetes foram repassados para escolas de samba, responsáveis pelas trocas
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Em uma ação iniciada em 
junho de 2021, a Prefeitura 
de Cruzeiro concluiu no último 
fim de semana a implantação 
de cinco mil lâmpadas de LED 
pela cidade, atingindo a marca 
de 60% de renovação do siste-
ma de iluminação pública do 
município. A Prefeitura de Sil-
veiras iniciou na última semana 
a instalação de lâmpadas do 
mesmo modelo em três bairros.

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra de Cruzeiro anunciou na 
sexta-feira (10) o avanço do 
programa de modernização do 
sistema de iluminação pública 
da cidade, que conta com um 
investimento municipal de 
R$3,5 milhões. Na última se-
mana, foi concluída nos bairros 
Vila Paulista e Washington 
Beleza a operação de troca 
de lâmpadas dos modelos de 
vapor de mercúrio e de vapor 
de sódio pelo do tipo LED. 
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Em um vídeo publicado no 
Facebook, o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD) revelou 
que a previsão é de que até 
outubro seja promovida a 
substituição de mais 3,5 mil 
lâmpadas, garantindo assim a 
renovação total dos pontos de 
luz da cidade. “Já temos apro-
ximadamente cinco mil postes 
funcionando com lâmpadas 
LED. Nossa meta é que em no 
máximo oito meses tenhamos 
todos os 8,5 mil pontos já 
contando com essa nova tec-
nologia. Além de garantir uma 
maior luminosidade, o LED 
é mais econômico, durável e 
ambientalmente saudável do 
que os outros modelos. Essa 
modernização reforçará a 
segurança em nossa cidade, já 
que as vias se tornarão muito 
mais iluminadas”. 

De acordo com o Executivo, 
até o momento, além do Vila 
Paulista e Washington Beleza, 
foram contempladas diversas 
avenidas e ruas distribuídas 
pelos bairros Centro, Itagaçaba 

Prefeituras de Cruzeiro e Silveiras investem na 
modernização do sistema de iluminação pública
Municípios apostam em lâmpadas de LED para garantirem mais segurança à população

Troca de  lâmpadas em Cruzeiro e Silveiras; cidades optam pelo tipo LED para ação com iluminação pública

Foto: Reprodução PMC

e KM4. Segundo a atual ges-
tão municipal, o cronograma 
estabelecido pela secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
garantiu a implantação das 
novas lâmpadas nas principais 
vias dos bairros, entretanto, as 
demais também serão contem-
pladas. 

A Prefeitura de Silveiras 
iniciou no dia 8 a substituição 
das lâmpadas de vapor de 
mercúrio pelas de LED nas 
vias dos bairros Mário Covas, 
Vila Esperança e Vila Marina. A 
ação, que modernizará os sete-
centos pontos de luz da cidade, 
conta com um investimento 
municipal de aproximadamen-
te R$300 mil.

De acordo com a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB), a medida busca reduzir 
as despesas do Executivo com 
energia elétrica, diminuir as 
chances de acidentes de trân-
sito no período noturno e ainda 
inibir a ação de criminosos na 
cidade. 

Ao contrário de Cruzeiro, a 
modernização do sistema de 
iluminação pública de Silvei-
ras não conta com uma data 
estipulada para sua conclusão, 
pois a troca das lâmpadas será 
executada de forma gradativa 
e conforme a disponibilidade 
de recursos.

Lorena inaugura praça no Parque Mondesir
Novo ambiente foi pensado para proporcionar lazer para os moradores do bairro

A Prefeitura de Lorena 
inaugurou, na terça-feira 
(14), a praça do Parque Mon-
desir, localizada à rua João 
Gonçalves da Costa. A obra 
foi finalizada em janeiro e 
obteve um investimento total 
de R$349.507,20, com R$ 49 
mil de recursos municipais e 
R$ 300 mil de uma emenda 
parlamentar do deputado fe-
deral Carlos Sampaio (PSDB), 
a pedido dos vereadores Mau-
rinho Fradique (MDB) e Fábio 
Longuinho (PSD).

O ambiente foi pensado 
para proporcionar lazer para 
os moradores do bairro. Com 
parquinho, iluminação, mesas 
e bancos em concreto, bancos 
de madeira, lixeiras e paisa-
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gismo, o local conta com um 
quadro de lembrança a Rafael 
Marzullo Ferrari, neto de Osí-
ris Ferrari, homenageado que 
dá nome à praça. “Ficamos 
muito contentes em entregar 
essa praça, aqui no Parque 
Mondesir. É um novo espaço 
de lazer no município, que 
vai atender não só moradores 
daqui, mas também de outros 
bairros”, comemorou o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB).

Sobre o homenageado 
– Osíris Ferrari nasceu em 
setembro de 1920, em Lo-
rena. Foi eleito vereador por 
duas vezes consecutivas na 
cidade, colaborando com a 
administração pública. Tam-
bém contribuiu para a criação 
da Rádio Cultura de Lorena. 
Faleceu em 2014, deixando 
um legado de dedicação ao 
município.

Foto: Reprodução Codesg

Operação Empréstimo Consignado investiga 
desvio de recursos dentro da Codesg em Guará
Busca e apreensão de documentos apontam para desvio de R$ 500 mil feito por funcionária desde 2015

O Secold (Setor Especializa-
do no Combate à Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro) da 
Delegacia Seccional de Gua-
ratinguetá realizou, na quin-
ta-feira (16), a fase externa 
da Operação Empréstimo 
Consignado, que investiga o 
desvio de recursos públicos 
na Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guara-
tinguetá).

Foram cumpridos dois man-
dados de busca e apreen-
são, sendo um deles na sede 
da Codesg. De acordo com 
o inquérito policial, foram 
identificados elementos que 
indicam que uma servidora da 
autarquia efetuava diversos 
lançamentos a título de salá-
rio em seu próprio benefício, 
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Trabalho da Codesg; autarquia é palco de denúncia contra servidora

aumentando seus rendimen-
tos ao longo dos últimos anos.

A investigação também reu-
niu provas que sugerem que 
a pessoa investigada realizou 
empréstimos consignados 
fraudulentos, forjando a do-
cumentação necessária para 
que os valores emprestados 
não fossem descontados do 
seu salário.

Somando-se as quantias 
relacionadas aos empréstimos 
fraudulentos e aos lança-
mentos indevidos a título de 
salário, estima-se que foram 
desviados cerca de R$ 500 
mil da Codesg. As ações da 
funcionária podem caracte-
rizar os crimes de peculato, 
falsidade ideológica, falsidade 
de documental.

Segundo o Secold, não há in-
dicação de que a funcionária 
acusada tenha contado com 
o auxílio de outros servidores 
públicos. A apuração terá sua 

sequência com o apoio do 
diretor presidente da Codesg, 
João Vaz. Os objetos apreen-
didos serão analisados pelos 
investigadores e pela Polícia 
Científica.

O diretor presidente da Co-
desg, João Vaz, explicou que 
os desvios começaram a ser 
investigados em setembro de 
2022. “Quando assumi, pedi 
que os diretores apresentas-
sem o fluxo de trabalho de 
cada departamento para que 
fosse feita uma adequação 
à nova forma de gestão que 
estava implantando”. 

Irregularidades no proces-
so da folha de pagamento – 
“Uma colaboradora fazia toda 
a alimentação do sistema e ela 
mesma autorizava a transmis-
são das informações. Isso não 
é correto porque a pessoa fica 
exposta a situações que po-
dem se tornar irregulares. No 
primeiro mês, já identificamos 

lançamentos suspeitos, abri-
mos uma sindicância interna, 
colocamos a colaboradora 
em férias e determinamos ao 
nosso departamento jurídico 
que comunicasse o caso ao 
Secold”, declarou Vaz.

Com os dados da sindicân-
cia, o diretor presidente abriu 
uma queixa-crime na Polícia 
Civil para que o caso fosse 
investigado. Vaz revelou que 
foi feita busca e apreensão 
na casa da colaboradora e 
na sede da Codesg. “A Justiça 
determinou também o afas-
tamento da colaboradora 
até o fim das investigações. A 
autarquia tomou todas as pro-
vidências para denunciar um 
desvio, que vem acontecendo 
desde 2015. Vamos iniciar 
agora um processo admi-
nistrativo para concluir esse 
caso, com as providências 
jurídicas e legais necessárias”, 
frisou o diretor.

Foto: Reprodução PML

Parquinho para crianças no Mondesir foi inaugurado na última terça

Apae de Cruzeiro denuncia 
fake news sobre abertura 
de novas vagas de emprego

A Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Cruzeiro 
publicou um aviso desta-
cando que a imagem que 
está circulando nas redes 
sociais sobre a possibili-
dade de vagas de emprego 
envolvendo o nome da 
instituição é uma fake 
news. No momento não há 
processo seletivo aberto.

No comunicado divulga-
do em suas redes sociais, a 
Apae explica que em caso 
de vagas disponíveis, elas 
são postadas diretamente 
no site ou perfis oficiais 
nas redes sociais. Interes-
sados em fazer parte do 
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grupo de colaboradores da 
instituição devem entregar 
currículo pessoalmente, na 
secretaria da instituição.

A fake news sobre a pos-
sibilidade de empregos 
são informações falsas ou 
enganosas relacionadas a 
oportunidade de trabalho 
ou ao mercado de trabalho 
em geral. A Apae lembra 
que “... é importante que as 
pessoas verifiquem a veraci-
dade das informações antes 
de acreditar em notícias 
sobre emprego ou tomar 
decisões com base nessas 
informações. Verificar a 
fonte da notícia, procurar 
por outras fontes que con-
firmem a história e avaliar a 
credibilidade da fonte pode 
ajudar a evitar a propagação 
de informações falsas”.

Associação é alvo de notícia falsa que 
circula pelas redes sociais na região
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Caraguá e OAB firmam convênio para oferecer 
assistência jurídica gratuita aos mais carentes

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e a OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) celebra-
ram um convênio no último 
fim de semana que garantirá 
assistência jurídica gratui-
ta aos moradores de baixa 
renda da cidade. Viabilizado 
através de um investimento 
municipal anual de R$ 250 
mil, o serviço deverá entrar 
em funcionamento em março. 

Contando com a presença 
do prefeito Aguilar Junior 
(MDB), a cerimônia de as-
sinatura do convênio foi 
realizada na sexta-feira (12) 
na EMEF (Escola Municipal 
de Ensino Infantil) Professor 
Antônio de Freitas Avelar, 
no bairro Estrela D’Alva. Na 
ocasião, o chefe do Executivo 
explicou que a ação atende a 
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Prefeito na assinatura de convênio com a OAB que garante assistência jurídica para moradores, em Caraguá

é esperado há muito tempo. 
Já temos um trabalho feito 
pela Defensoria Pública do 
Estado, mas nosso objetivo é 

uma antiga necessidade das 
famílias carentes da cidade. 
“Esse convênio do serviço de 
assistência jurídica municipal 

Ação conta com investimento municipal de R$ 250 mil; serviço deve começar a funcionar em março

ampliar a oportunidade para 
a população mais vulnerável, 
que não tem condições de pa-
gar um advogado. Com esse 

convênio fizemos um equilí-
brio para que todos tenham 
o seu devido processo legal e 
garantia da Justiça, com um 
respaldo do trabalho de um 
advogado”.

Proposta por Aguilar Ju-
nior, a criação do serviço 
municipal de assistência 
jurídica havia sido aprovada 
pela Câmara em 28 de junho 
do ano passado, mas não 
havia saído do papel. Com 
a celebração do acordo com 
a OAB na última semana, a 
expectativa do Executivo é 
que os moradores passem 
a ser atendidos no início do 
próximo mês. 

Além de revelar que em bre-
ve será publicado um edital 
de chamamento público para 
que os advogados interessa-
dos se inscrevam no progra-
ma municipal, o presidente 
da 65ª Subseção da OAB 
de Caraguatatuba, Marcelo 

William Moreira, explicou 
como ocorreu o processo de 
idealização do projeto.  “Eu 
fui para Santos estudar em 
1995, me formei em 1999 e 
comecei advogar em 2000. 
Voltei para Caraguá em 2004, 
mas tinha visto várias coi-
sas bacanas na Subseção de 
Santos. E uma dessas coisas, 
era o convênio de assistência 
jurídica municipal. Com a 
expertise da OAB de Santos, 
sentamos com a secretaria 
de Assuntos Jurídicos de Ca-
raguá e fizemos a minuta da 
lei. Conseguimos levá-la ao 
prefeito, que posteriormente 
a encaminhou à Câmara”. 

Após a conclusão do proces-
so de inscrição dos advogados 
que participarão da ação, a 
Prefeitura deverá divulgar 
em seu site e redes sociais 
os trâmites necessários para 
que os moradores da cidade 
solicitem o serviço gratuito.

Lorena destina R$ 200 mil 
a projetos sobre direitos 
de crianças e adolescentes
Valor arrecadado por Campanha Leão Solidário, em 2021 e 
2022; prazo para apresentação de propostas até 10 de março

A Prefeitura de Lorena e o 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
lançaram dois editais para 
que OSC’s (Organizações da 
Sociedade Civil) apresentem 
propostas para desenvolverem 
projetos que garantam os direi-
tos de crianças e adolescentes. 
Podem participar entidades 
registradas no Conselho.

Os dois editais destinam 
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R$200 mil para financiamento 
dos projetos. Os valores são 
oriundos da Campanha Leão 
Solidário nos anos de 2021 e 
2022 e captados pelo Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Cada instituição poderá 
apresentar, em cada edital, 
uma proposta de projeto de 
até R$ 25 mil até o dia 10 
de março. Todos os projetos 
serão analisados pela comis-
são de seleção de projetos da 
secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.

A previsão é que os resulta-
dos finais sejam publicados no 
final de março. As entidades 
contempladas poderão iniciar a 
execução dos projetos ainda no 
primeiro semestre deste ano.

A Campanha Leão Solidário 
incentiva os contribuintes da 
cidade, pessoa física ou jurídi-
ca, a fazerem doações para o 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
de Lorena, que poderão ser de-
duzidas no Imposto de Renda.

FMDCA – O Fundo Munici-
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente foi criado no 
ano de 1991, com a finalida-
de de proporcionar meios 
financeiros para apoiar po-
líticas, ações, programas e 
projetos que fomentem a 
promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do 
adolescente no município, 
sobretudo, daqueles que 
vivenciam situações de vul-
nerabilidade social.

Os recursos deste fundo 
são oriundos do orçamento 
público, de doações incenti-
vadas (dedução do imposto 
de renda devido) de pessoas 
físicas e jurídicas, de doações 
espontâneas da sociedade 
civil e empresas, além de 
outras fontes de receita.

Foto: Reprodução

Atividade do Projeto Guri, em Lorena, atendido pela Leão Solidário
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Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

Águas Piquete prioriza 
excelência no atendimento
Empresa destaca ações que facilitam o dia a dia do consumidor

Pensando no bem-estar 
do cliente, a Águas Pique-
te realiza constantemente 
ações para facilitar o dia a 
dia do munícipe. A empre-
sa que pertence ao grupo 
Iguá, além do atendimento 
físico em sua loja, dispõe 
de ferramentas online que 
auxiliam o consumidor no 
controle de sua fatura. Uma 
delas é a plataforma Digi 
Iguá, no qual podem ser 
realizados o pagamento de 
contas, emissão de segunda 
via, consulta de débitos, 
visualização do histórico 
de consumo e pagamentos 
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e outras facilidades.
De acordo com a diretora 

operacional, Mirian Guillen, 
a empresa busca sempre 
aprimorar os meios de aten-
dimento para colaborar com 
a rotina dos clientes. “Inves-
timos em ferramentas que 
tragam mais praticidade, co-
modidade e segurança para 
a vida dos clientes. Atitudes 
assim, fazem parte do DNA 
Iguá “Perceber o cliente”, 
que para nós é um exercício 
diário em nossos serviços e 
ações”, ressalta Guillen. 

 A companhia ainda ofere-
ce alternativas para facilitar 
a consulta e o pagamento 
das faturas mensais, en-
tre elas, parcerias com os 
bancos locais e agentes 

arrecadadores credenciados 
como farmácias e supermer-
cados. O cliente pode obter 
mais informações sobre os 
pontos autorizados, limites 
de valores, prazos e moda-
lidades para pagamento, 
por meio do site da Águas 
Piquete, www.igua.com.br/
piquete, acessando o menu 
“informações para você”, na 
opção “Bancos Conveniados 
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Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

realizada em 05 de Dezembro de 2022
Data, horário e local: 05 de dezembro de 2022, às 09h00min, na sede 
da GR Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A. (“Companhia”), 
Rua José Rossetti, Nº 136, Distrito Industrial II, na cidade de Cruzeiro, 
Estado de São Paulo, CEP. 12.704-420. Mesa: Sr. Wander Manoel Gar-
cez Ribeiro, Presidente da Mesa, e José Eduardo dos Santos Iniesta 
Castilho, Secretário da Mesa. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Wander Ma-
noel Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra 
Campos, além do governance officer o Sr. José Eduardo dos Santos 
Iniesta Castilho, os quais participaram presencialmente, nos termos do 
Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. Convocação: Efetuada em 
conformidade com § Único do Artigo 17 do Estatuto Social da Compa-
nhia. Ordem do dia: Deliberar sobre a (i) forma de lavratura da Ata; (ii) 
Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria Estatutária. Deli-
berações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos 
dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas 
as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) A presente ata 
será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, facultado o direito 
de apresentação de manifestações pelos membros do Conselho de Ad-
ministração da Companhia presentes, que ficarão arquivadas na sede da 
Companhia, bem como restou aprovado que a presente ata será apre-
sentada para registro com a omissão das assinaturas dos membros do 
Conselho de Administração, sendo assinada apenas pelo Presidente e 
pelo Secretário da Mesa; (ii) Aprovar a reeleição, para um mandato de 2 
(dois) anos ou até a primeira Reunião do Conselho de Administração a 
se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do 
exercício social de 2024, a se realizar em 2025, os seguintes membros 
para compor a Diretoria Estatutária da Companhia: (a) Sr. Fabio Sam-
paio Garcez Ribeiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 37.864.633-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
357.158.698-03, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; (b) Sr. Levi 
César Cotrim Guimarães, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 17.039.467 - SSP-SP, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 076.217.828-03, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo 
e Financeiro; (c) Sr. Clóvis de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 27.826.246 - SSP-SP, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 183.783.358-36, para ocupar o cargo de Diretor 
Comercial; e (d) Sr. José Paulo Teixeira Júnior, brasileiro, casado, em-
presário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.372.211-3 SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 053.245.448-09, para ocupar o cargo de 
Diretor de Operações; todos com endereço comercial na Cidade de Cru-
zeiro, Estado de São Paulo, na Rua José Rossetti, Nº 136, Distrito Indus-
trial II, CEP 12.704-420. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seus 
respectivos cargos em ate 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais serão lavrados 
em livro próprio da Companhia, ocasião na qual firmarão também 
declaração confirmando que não estão impedidos por lei para investidu-
ra no cargo, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. Os 
prazos de mandato dos membros da Diretoria Estatutária se estenderão 
até as respectivas reeleições ou as investiduras de novos membros da 
Diretoria, nos termos do § 4º do Artigo 23, do Estatuto Social da Compa-
nhia, e as suas atribuições individuais para efeitos de apuração dos atos 
tomados isoladamente serão determinadas em Ata pela Diretoria da 
Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Pre-
sidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo 
necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a pre-
sente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Mesa: Wander Manoel Garcez Ribeiro, Presidente, e José 
Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do 
Conselho de Administração da Companhia presentes: Wander Manoel 
Garcez Ribeiro, José Francisco Cordeiro e Marcus Vinícius Coimbra 
Campos.  Cruzeiro, 05 de dezembro de 2022. A presente ata é cópia fiel 
daquela lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa: Wander Manoel 
Garcez Ribeiro - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; 
José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário da Mesa. JU-
CESP nº 692.068/22-3 em 16/12/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secre-
tária Geral.
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Ambulatório de 
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Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.
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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, ve-
nha 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 

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-

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 
ráp ido dos seus 
cabe los.  So l ic i te 
sua amostra grátis 
e receba o produto 
pagamento apenas 

8867

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

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

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

Bertioga: JE mate-

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

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

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios Flexíveis. Men-

o custo de envio para 
seu endereço. Telefo-
ne: (12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar, o 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que provoca a 
sensação de um sa-
bor incrível e único, 
um equilíbrio perfei-
to entre o doce e o 

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-

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE SUSPENSÃO “SINE DIE”

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2023
OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS OBRAS
A PREFEITURA COMUNICA AOS INTERESSADOS A SUSPENSÃO “SINE 
DIE”, DO CERTAME PARA ADEQUAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
OPORTUNAMENTE SERÁ DIVULGADADA A DATA DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO 
LAVRINHAS, 15/02/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 15/2023-SUP; 101795/2022-GPRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
LORENA OBJETO: Contratação direta de diagnóstico setorial de políticas públicas, 
levantamento de dados e pesquisa para diagnosticar a juventude de Lorena/SP 
a fim de subsidiar o Plano Municipal de Juventude, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos neste contrato, no projeto básico e na proposta, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: PLANUS BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 
17.288.204/0001-72. Vencedora do item: 1. Valor Total: R$ 12.000,00 (doze mil 
reais). VIGÊNCIA: 3 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 16/2023-SUP; 390/2023-GPRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
LORENA OBJETO: Contratação de a contratação de profissional do setor artístico 
intitulado VIVA PRODUCOES CULTURAIS LTDA (Bloco do Barbosa) e será 
prestada nas condições estabelecidas neste contrato e na proposta.
CONTRATADA: VIVA PRODUCOES CULTURAIS LTDA – CNPJ Nº: 
13.214.279/0001-58. Vencedora do item: 1. Valor Total: R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 14/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

 Processo n.º 17/2023-SUP; 391/2023-GPRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
LORENA OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico intitulado F 
WORKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA (Banda Phaser) e será prestada nas 
condições estabelecidas neste contrato e na proposta.
CONTRATADA: F WORKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA – CNPJ Nº: 
06.325.135/0001-03. Vencedora do item: 1. Valor Total: R$ 60.800,00 (sessenta 
mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DA ASSINATURA: 14/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE Nº 53/2022 - PROC. Nº 527/2022 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LORENA 
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. VIGÊNCIA: 06 MESES.
CONTRATADA: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - CNPJ: 19.769.219/0001-
88. Vencedora dos itens: 03, 06 e 20. Valor Total: R$ 21.927,12 (Vinte e Um Mil, 
Novecentos e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos).
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA ME - CNPJ: 26.844.478/0001-
91. Vencedora dos itens: 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).
CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 
04.013.164/0001-04. Vencedora dos itens: 01. Valor Total: R$ 64.566,00 
(Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais).
DATA DA ASSINATURA: 16/02/23.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 

562/2022 – PE 58/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Aviso de Licitação 
do processo acima referido, onde lê-se: “Edital 
Rerratificado II” leia-se “Edital Rerratificado III”. O 
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 78/2022 - PROC. Nº 663/2022
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 Registro de preços para 
aquisição parcelada de gás de cozinha P13 e P45 e cota botijão P13 e P45 
vazio para diversas secretarias pelo período de 12 (doze) 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: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 18.816.721/0001-30
Valor Total: R$ 415.573,16 (Quatrocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e 
três reais e dezesseis centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 37/2022 - PROC. Nº 670/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão presencial acima referido, registrados em atas 
juntadas aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, cujo objeto é Registro de preços para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de peças e acessórios para manutenção da frota 
de veículos da Prefeitura de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a 
emissão de contrato e da respectiva nota de empenho, conforme abaixo:
Empresa: BME PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 45.438.927/0001-46
Vencedora dos itens: 1, 9, 14, 31, 34, 38, 46, 51, 68, 70, 71, 77 e 78.
Empresa: FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ: 60.345.675/0001-02
Vencedora dos itens: 12, 29, 45, 49, 66, 20, 57 e 83.
Empresa: LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
EIRELI - EPP
CNPJ: 11.371.179/0001-00
Vencedora dos itens: 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 53, 54, 55, 58, 59, 
60, 61, 62, 63 e 64.
Empresa: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 19.116.488/0001-45
Vencedora dos itens: 2, 4, 36, 39, 41 e 73.
Empresa: VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI
CNPJ: 16.722.128/0001-07
Vencedora dos itens: 3, 8, 10, 37, 79, 40, 47, 74, 76, 75 e 80.
Empresa: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI - ME
CNPJ: 22.713.728/0001-01
Vencedora dos itens: 5, 11, 13, 30, 32, 33, 35, 50, 67, 69 e 72.
Empresa: RICARDO JULIANO FRANK ROSA - ME
CNPJ: 59.522.599/0001-76
Vencedora dos itens: 6, 7, 17, 19, 28, 42, 43, 44, 48, 52, 56, 65, 81, 82 e 84.
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2023.

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 15/2023-SUP; 10795/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação da 
empresa PLANUS BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, localizada na 
Rua Vicente de Finis, n.º 71, Urbanova, CEP: 12244-320, São José dos Campos/
SP, endereço eletrônico: contato@planusdobrasil.com e vinhas.lessa@gmail.
com, telefone: (12) 99608-3506, inscrita no CNPJ sob o nº 17.288.204/0001-72, 
contratação direta de diagnóstico setorial de políticas públicas, levantamento de 
dados e pesquisa para diagnosticar a juventude de Lorena/SP a fim de subsidiar 
o Plano Municipal de Juventude. Data da assinatura: 14/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 16/2023-SUP; 
390/2023-GPRO, com fundamento no Art. 25, III, da lei supracitada, para 
contratação do VIVA PRODUCOES CULTURAIS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 13.214.279/0001-58, com sede 
na Avenida Celestino Campos Coelho, nº 60, sala 01, São Benedito, CEP: 12140-
000, São Luiz do Paraitinga/SP, endereço eletrônico: contato.vivaproducoes@
gmail.com, telefone (12) 99165-7055, cujo objeto consiste na contratação de 
profissional do setor artístico intitulado VIVA PRODUCOES CULTURAIS LTDA 
(Bloco do Barbosa) e será prestada nas condições estabelecidas neste contrato 
e na proposta. Data da assinatura: 14/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 17/2023-SUP; 
391/2023-GPRO, com fundamento no Art. 25, III, da lei supracitada, para 
contratação do F WORKS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 06.325.135/0001-03, 
com sede na Avenida Pico das Agulhas Negras, nº 1411, Jd. Altos de Santana, 
CEP: 12214-000, São José dos Campos/SP, endereço eletrônico: loboseventos@
hotmail.com, telefone (12) 3942-1666, cujo objeto consiste na contratação de 
profissional do setor artístico intitulado F WORKS PRODUCOES E EVENTOS 
LTDA (Banda Phaser) e será prestada nas condições estabelecidas no contrato 
e na proposta. Data da assinatura: 14/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo n.º 602/22, PP nº 33/22. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA OBJETO: Registro de Preços referente a Contratação de empresa 
especializada em transporte de pacientes em vários tipos de Veículos de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 
meses, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I, do Edital.
CONTRATADA: TRANSGUARA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA. CNPJ: 
02.668.680/0001-41. Vencedora dos itens: 1 e 2. Valor Total: R$ 813.000,00 
(oitocentos e treze mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 15/02/23.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Eu, Wilson Murad, portador da cédula de identidade 
nº 11.583.570-2, comunico para os devidos fins, 
que meu diploma do Curso Superior de Engenharia 
Industrial Química, da Faculdade de Engenharia 
Química de Lorena, Faenquil, foi extraviado. Telefone 
(11) 97675-7449.
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909
Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 
(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 
(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  res tau rado, 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430
Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Sedan, 
16V, 4 portas, dire-
ção, vidro, trava, vi-
dro verde. Cabeçote 
Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 
R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-
4924

Caraguatatuba: Car-
ro com baixa quilo-
metragem, abaixo 
da tabela. Valor : 
41.000,00. Telefone: 
(12)981135865

Guaratinguetá: Land 
Rover Discovery II, 
au tomát ica ,  4x4, 

Vendas & Alugueis 

Guaratinguetá: Casa 
com área de serviço 
(quintal) semi cober-
to. Garagem para 
dois carros, com por-
tão automático. Sala, 
escritório, corredor 
lateral que liga com 
a varanda e área de 
serviço (quintal). 1 
banheiro com box 
de vidro, 2 cômodos 
amplos na parte de 
cima com banheiro. 
Escada para fora da 
casa principal. Valor: 
R$ 450.000,00. Tele-
fone: 99168-2924

Pindamonhangaba: 
Apartamento novo, 
no  14°  andar,  2 
dormitórios, sendo 
1 suíte, 2 vagasde 
g a r a g e m c o b e r-
tas, condomínio R$ 
305,00/mês. Prédio: 
Churrasqueira, sa-
lão de festas, pis-
c ina, bic ic letár io, 
portaria. Valor: R$ 
265.000,00. Telefo-
ne: (11) 96081-6234

Lorena: Cassa térrea 
com 2 vagas para 
carro (1 cober ta), 
varanda sala, copa, 
cozinha, lavande-
ria, 1 banheiro e 3 
dormitório + edícula 
completa com ampla 
lavanderia, quarto, 
sala e cozinha. Úni-
co dono. Ambien-
tes amplos e bem 
iluminados. Valor: 
R$380.000,00. Te-
lefone: (12) 98155-
6974

Ilhabela: Casa tipo 
sobrado. 3 quartos 
(1 suíte), todos os 
quartos com varan-
da. 2 banheiros so-
ciais, sala grande 
em "L", 2 ambientes, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
com forno e fogão a 
lenha, piscina com 
deck, garagem para 
2 car ros médios. 
A r már i o s  embu -
tidos nos quartos, 
cozinha e área de 
serviço. Valor: R$ 
530.000,00. Telefo-
ne: (11) 94808-3388

Cruzeiro: Vende-se 
2 casas, construí-
das em único terreno 
com 85m² cada uma, 
totalmente reforma-
das e pintadas. Com 
2 quartos, sala, ba-
nheiro, varanda na 
frente e nos fundos. 
Totalmente legaliza-
das no registro de 
imóveis. Excelente 
localização. Valor: 
R$ 350.000,00. Te-
lefone: (21) 97629-
7935

Caraguatatuba: Acei-
to financiamento em 
imóve l  em ót imo 
estado, localizado 
no bairro Sumaré. 
Com 1 sala, 1 cozi-
nha, 3 quartos + 1 
suíte, 2 banheiros. 
Edícula + 1 cozinha 
+ banheiro + quarto. 
Possui sótão. Valor: 
R$ 875.000,00. Tele-
fone: (11) 2031-9432

Roseira: Duas ca-
sas de quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal, casa. Ter-
reno: 10x25. Aceito 
Proposta. Valor R$: 
210.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Guaratinguetá: Ven-
do casa comercial 
mobi l iada. 1 sala 
com blindex, mesa 
de escritório grande 
com cadeira de chefe 
e cadeiras, além de 
mesa para trabalhos 
e armários. 1 mini au-
ditório com armários 
e 18 cadeiras alco-
choadas. 1 sala para 
escritório. Garagem 
com portão automá-
tico, 1 outdoor fixo 
grande em cima da 
casa. 2 outdoor me-
nores na garagem. 
Banhe i ro  g rande 
equipado. Cozinha 
com geladeira nova 
e microondas com 
suporte. Aceito imó-
vel de menor valor 
na troca, de prefe-
rência no litoral. Va-
lor: R$370.000,00. 
Telefone: (12) 98823-
3623

Silveiras: Casa com 

2 quartos, 2 banhei-
ros, 1 vaga na gara-
gem. Cozinha com 
mobiliário que ficará 
no imóvel, e uma sala 
que pode ser estar e/
ou jantar. Garagem 
com pé direito bem 
alto o que possibilita 
até a criação de um 
mezanino. Por tão 
automático. Valor: 
Entrada: 24.890 + 
p a r c e l a s  d e  R $ 
1.134,90. Telefone: 
(34) 99717-0729

Ubatuba: Vende-se 
apartamento com es-
critura no Condomí-
nio Maranduba Ville 
I. Imóvel com área 
útil de 50,7m², com 
cozinha, banheiro, 
varanda, 2 quartos 
na parte superior e 
lavanderia, vaga de 
garagem descober-
ta. Contém ainda: Ar 
condicionado, fogão, 
geladeira, televisão 
smart 3D, rack de 
tv, banquetas da co-
zinha em madeira 
de lei, bancada da 
cozinha em vidro e 
pedra em mármore, 
sofá, mesa da cozi-
nha retrátil, corrimão 
da escada interna 
em vidro, banheiro 
com box em vidro e 
armário mais pia com 
bancada, cama box 
casal, dois guarda 
roupas, treliche com 
escrivaninha, cama 
dupla, armários na 
varanda do quarto 
de casal, iluminação 
em Led em todos 
os cômodos. Possui 
piscina, área de lazer 
com quadra, churras-
queira e brinquedos 
para as crianças no 
condominio. Valor: 
R$ 370.000,00. Te-
lefone: (11) 98775-
0666

Cunha: Vendo ou 
troco casa no cen-
tro, com 4 quartos, 2 
banheiros, 1 sala, 1 
área de serviço, 1 co-
zinha na parte exter-
na, quintal coberto, 
tudo murado. Espaço 
para fazer garagem. 
Obs: Troca somente 
com casa em Gua-
ratinguetá. Valor: R$ 
290.000,00. Telefo-

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 

Diversos
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 preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 

4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanalista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, com ou sem 
efeito civil. Telefone: 
(12) 98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
esse serviço para 
você. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-

trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-
mos com todo os 
modelos e marca de 
roçadeiras. Fazemos 
o seu orçamento sem 
compromisso. Maio-
res informações no 
telefone: (12) 99653-
6031

Guaratinguetá: Pe-
quenos reparos em 
residencial, troca de 
chuveiro, tomadas, 
troca de torneiras, 
c i f ã o ,  p e q u e n o s 
reparos, em eletro 
domésticos, troca 
de cabos, móveis 
reparos rápido, será 
feita uma análise por 

está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
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GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
A S S O C I E - S E  J Á !

CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

(1
2)

 9
91

48
-2

19
6

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 gara-
gem, 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, 

Prestação de Ser-
viços

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

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural ,  cachor ro 
quente, torta salga-

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

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

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

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-

da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

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

G u a r a t i n g u e t á : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
Grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
4,40. Telefone: (15) 
99779-3974

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários Flexíveis. 
Mensal idade que 
cabe no seu bolso e 
primeira aula 100% 
gratu i ta.  L igue e 

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

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

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

Ber t ioga:  Somos 
uma empresa que 
atua na área de cons-
trução e manutenção 
de pisos esportivos, 
com prof issionais 

reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

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

Cruzeiro: Bateria com 
bags + Kit pratos 
Sabian + carrilhão. 
Bateria em ótimo es-
tado, e um excelen-
te instrumento pra 
quem procura uma 
bateria acústica. Va-
lor: 2.300,00. Telefo-
ne:12 991521254Di-
versos
São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iênc ia, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da 
embarcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticida-
de. O barco dispõe 
de oito bancos para 
acomodar 16 pes-
cadores, vinte mer-
gulhadores ou 25 
familiares e amigos 
em passeios ou vi-
vências pelas praias 
de Ilhabela, ilha dos 
Buzios, ilha da Vi-
tória. Telefone; (11) 
99696-8673

Guaratinguetá: Pas-
so Título do Itagua-
rá. Preço abaixo do 

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

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

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento com 
2 quartos, sendo 1 
suíte, 2 banheiros, 
varanda f rontal e 
anexa a sala, sala e 
cozinha arejadas e 
amplas. Área de ser-
viço. Sem despesa 
de condomínio. Área 
construída de 90m². 
Próximo a comér-

cio, shopping. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(12) 99728-0923

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

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

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


