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Embaixada do Morro 
é campeã em Guará 

No retorno das escolas de 
samba à avenida Presidente 
Vargas, em Guaratinguetá, 
na terça-feira (21), a Embai-
xada do Morro foi a campeã 
do Carnaval 2023. Quarta 
escola a passar pela avenida, 
a vermelha e branco, com 
sede no Alto das Almas, 
apresentou o enredo “Tam-
bor, o Senhor da Alegria” e 
desbancou a então bicampeã 
Mocidade Alegre.

Escola de samba do Alto das Almas desbanca Mocidade Alegre 
e conquista o 19º título no retorno dos desfiles à Getúlio Vargas

A Embaixada contou a 
história da criação do mun-
do, segundo a mitologia 
congolesa, onde o deus 
Zambiapongo resolve parar 
a criação e levou os inqui-
ces, seus filhos, a buscarem 
maneiras para alegrar seu 
coração. Até que um dos 
filhos, Zazi, busca orientação 
em um oráculo e constrói 
um tambor para começar 
a tocar, o que fez com que 

o deus retomasse a criação 
do mundo. Com efeitos es-
peciais nas alegorias, como 
movimento e fumaça, além 
das “paradinhas” da bateria 
com direito a toque de tam-
bor na avenida, a escola re-
alizou um desfile marcante. 
Antes mesmo da apuração, 
na quarta-feira (22), já era 
considerada uma das favo-
ritas ao título.

As equipes de buscas re-
tomaram o trabalho em São 
Sebastião, nesta quarta-feira 
(22), após terem interrompido 
o serviço devido a volta das 
fortes chuvas na região, na 
terça. A operação tem foco na 
Barra do Sahy e Juquehy. Até 
o fechamento desta edição, 
47 pessoas haviam morrido 
no município, e uma morte 
foi registrada em Ubatuba. A 
Defesa Civil iniciou a procura 
por vítimas em trechos da 

rodovia Rio-Santos, interdita-
dos e com carros soterrados. 
Outras 57 pessoas seguem 
desaparecidas. Além de São 
Sebastião, Caraguatatuba, 
Ilhabela e Ubatuba, todas 
do Litoral Norte, Bertioga 
e Guarujá estão em estado 
de calamidade pública após 
decreto publicado pelo go-
vernador Tarcísio de Freitas 
(Republicanos).

Equipes retomam 
buscas e número de 
mortos sobe para 
48 no Litoral Norte

Três dias após as fortes 
chuvas que caíram entre 
sábado (18) e domingo (19), 
causando mortes, desapare-
cimentos e a destruição de 
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EDP e Sabesp restabelecem 
fornecimento no Litoral Norte

casas no Litoral Norte, o 
abastecimento às famílias 
afetadas começa a ser nor-
malizado.
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Carnaval reúne 
foliões por toda 
região; blocos e 
apresentações

Milhares de moradores da 
região saíram às ruas para 
festejar o Carnaval. Sem shows 
de artistas consagrados, os 
municípios apostaram em um 
formato de evento tradicional, 
agradando foliões de todas as 
idades.  Depois de sete anos de 
ausência, as escolas de samba 
de Lorena voltaram a partici-
par da folia. Mesmo não com-
petindo, cinco agremiações 
desfilaram na praça Doutor 
Arnolfo de Azevedo, entre as 
noites dos últimos sábado (16) 
e segunda-feira (20).
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Mães de alunos 
com TEA pedem
por professores 
mediadores

O início da vida escolar 
pode ser uma experiência 
complicada para crianças 
que possuem condições e 
que, sem assistência, podem 
provocar dificuldades com o 
aprendizado, como é o caso 
dos estudantes com TEA 
(Transtorno do Espectro Au-
tista). A falta de um mediador 
nas salas de aula para acom-
panhar essas crianças, em 
Lorena, tem gerado dúvida 
nos pais, que questionam a 
quem recorrer.
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Silveiras busca 
apoio federal 
por salários
dos professores

Com o objetivo de viabili-
zar a adequação dos salários 
dos professores de Silveiras 
ao novo piso nacional da 
categoria, o prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB) 
solicitou nesta semana ao 
Governo Federal um maior 
apoio financeiro. A expecta-
tiva municipal é que o MEC 
(Ministério da Educação) 
eleve o valor do repasse do 
Fundeb (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) concedido 
à cidade.
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Menina no Carnaval de Cruzeiro
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Equipes retomam buscas em São Sebastião
e número de mortos sobe para 48 no Litoral
Justiça concede liminar para remoção de famílias de áreas de risco; 57 pessoas estão desaparecidas

As equipes de buscas re-
tomaram o trabalho em São 
Sebastião, nesta quarta-feira 
(22), após terem interrompi-
do o serviço devido a volta 
das fortes chuvas na região, 
na terça. A operação tem 
foco na Barra do Sahy e 
Juquehy. Até o fechamento 
desta edição, 47 pessoas ha-
viam morrido no município 
e uma morte foi registrada 
em Ubatuba. A Defesa Civil 
iniciou a procura por víti-
mas em trecho da rodovia 
Rio-Santos, totalmente in-
terditado e com carros so-
terrados. Outras 57 pessoas 
seguem desaparecidas.

Além de São Sebastião, 
Caraguatatuba, Ilhabela e 
Ubatuba, todas do Litoral 
Norte, Bertioga e Guarujá 
estão em estado de calami-
dade pública, após decreto 
publicado pelo governador 
Tarcísio de Freitas (Repu-
blicanos). Freitas transferiu 
o seu gabinete para São 
Sebastião para “acelerar” 
as decisões tomadas após 
o desastre registrado no 
litoral paulista.

A Justiça de Caraguatatu-
ba concedeu, nesta quarta, 
uma liminar para que as 
famílias que ainda residem 
em regiões consideradas de 
risco possam ser removidas 
para abrigos. A decisão tem 
caráter preventivo e provi-
sório, e deve ser encerrada 
quando a situação climática 
estiver favorável. A medida 
vale para 16 áreas consi-
deradas de risco, Barra do 
Sahy, Juquehy, Boiçucanga, 

Da Redação
São Sebastião

Cambury, Paúba, Maresias, 
Toque Toque Pequeno, Bar-
ra do Una, Barequeçaba, 
Itatinga, Varadouro, Olaria, 
Morro do Abrigo, Enseada 
e Jaraguá.

Abrigo – O temporal que 
atingiu a costa paulista fez 
com que cerca de 2,5 mil 
pessoas precisassem aban-
donar suas casas. Os mora-
dores que não têm para onde 
ir estão sendo direcionados 
para os abrigos provisórios 
na Escola Professora Pa-
trícia Viviani Santana, na 
Topolândia, Escola Cambury, 
no Cambury, Instituto Verde 
Escola, na Barra do Sahy, Es-
cola Professor Antônio Luiz 
Monteiro, em Boiçucanga, 
Escola Maria Virginia Silva, 
em Barra do Una, e a Creche 
Débora Tavares, no Jaraguá.

Em São Sebastião, a Barra 
do Sahy foi o local mais afe-
tado pela tempestade. Cerca 
de cinquenta casas desaba-
ram e moradias foram soter-

Foto: Reprodução PMSS

Lama é um dos maiores obstáculos enfrentados pela equipe de resgate

tos de terras, erosões em 
rodovias e causou danos à 
estrutura dos municípios. 
Na Rio-Santos, no trecho 
dentro de São Sebastião, 
foram diversos pontos com 
interdição devido a queda de 
barreira e erosões. A rodovia 
teve partes liberadas desde 
a segunda-feira (20), mas o 
governo paulista não crava 
um prazo para recuperação 
viária total no Litoral Norte.

Doações – Entidades da 
região estão recebendo do-
ações para as vítimas de São 
Sebastião. O Fundo Social 
de São Sebastião concentra 
doações na sua sede, à rua 
Capitão Luiz Soares, nº 33, 
no Centro. Também recebem 
donativos o Instituto Ver-
descola, à avenida Marginal, 
nº 44, na Barra do Sahy, a 
avenida Deble Luísa Derani, 
nº 960, Praia da Baleia e a 
avenida Adelino Tavares, nº 
170, na Barra do Sahy.

radas. Em Caraguatatuba, o 
Rio do Ouro foi o bairro mais 
afetado. Muitas residências 
ficaram com água até próxi-
ma do teto e diversos carros 

ficaram submersos. Segundo 
a Defesa Civil, apenas em 
Caraguatatuba, mais de du-
zentos pessoas precisaram 
sair de casa. Quem não tem 
para onde ir é direcionado 
para o Centro Esportivo 
Municipal.

A tempestade provocou 
ocorrências de deslizamen-
tos em diversos pontos da 
SP-55 (Dr. Manoel Hyppólito 
Rego), na Costa Sul. A Mo-
gi-Bertioga está interditada 
nos dois sentidos na altura 
do quilômetro 82, em Biri-
tiba Mirim, após erosão na 
pista causada pela chuva. 
Entre os quilômetros 90 e 
91 há interdição devido a 
queda de barreira. No Km 87 
nova interdição, por erosão.

São Sebastião e Bertioga 
registraram o maior volu-
me de chuva da história 
do Brasil em apenas 24 
horas, entre sábado (18) e 

domingo (19), com 627 mm 
e 683 mm, respectivamente. 
A tempestade provocou 
inundações, deslizamen-

Foto: Reprodução PMSS

Atendimento dos Bombeiros em área devastada em São Sebastião

Foto: Reprodução GESP

O governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula, durante reunião de emergência para atender Litoral

EDP e Sabesp restabelecem fornecimento 
para famílias que seguem no Litoral Norte

Três dias após as fortes chu-
vas que caíram entre sábado 
(18) e domingo (19), causan-
do mortes, desaparecimentos 
e a destruição de casas no Li-
toral Norte, o abastecimento 
às famílias afetadas começa a 
ser normalizado. A EDP, res-
ponsável pelo fornecimento 
da energia elétrica na região, 
restabeleceu a energia para 
99% dos clientes das cidades 
de Caraguatatuba e São Se-
bastião. A Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico de São 
Paulo) destacou que o forne-
cimento de água para todos 
os bairros que atende em São 
Sebastião foi restabelecido.

A tempestade deixou, até o 
momento, 48 pessoas mortas 
no Litoral Norte, sendo 47 
em São Sebastião e uma em 
Ubatuba. São mais de 2,5 mil 
pessoas desabrigadas. A pri-
meira empresa montou uma 
base avançada em Barra do 
Una para atender as ocorrên-
cias da Costa Sul e reduzir a 
dificuldade de acesso. A EDP 
recebeu reforço de colabora-
dores (técnicos, eletricistas 
e equipes de segurança e 
infraestrutura) de São Jose 
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Entrega de água para vítimas das fortes chuvas do fim de semana

Empresas recebem reforço de funcionários e trabalham junto à Defesa Civil
dos Campos, Guarulhos e 
Itaquaquecetuba, totalizan-
do mais de cem pessoas em 
apoio. 

Os bairros Juquehy e Barra 
do Sahy ainda estão com difi-
culdade de acesso. A compa-
nhia trabalha junto à Defesa 
Civil seguindo os protocolos 
de segurança, e estará nor-
malizando a energia desses 
bairros assim que os acessos 
forem liberados. 

Na terça-feira (21), a EDP 
reforçou as doações de água 
potável, papel higiênico, água 
sanitária e produtos de hi-
giene aos municípios de São 
Sebastião e Caraguatatuba. 

Água – A Sabesp infor-
mou, ainda na manhã da 
Quarta-feira de Cinzas, que o 
Governo de São Paulo conse-
guiu retomar os serviços de 
fornecimento de água. Um 
dos bairros mais atingidos em 
São Sebastião é o Boiçucanga. 
Outras áreas como Camburi, 
Camburizinho, Baleia e Sahy, 
que não são atendidas pela 
Sabesp, ainda não tiveram o 
serviço normalizado. Parte da 
região do Litoral Norte ficou 
sem água e telefone, e teve 
o fornecimento de energia 
parcialmente suspenso, com 
algumas das vias de acesso 
interditadas.

Foto: Reprodução GESP
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Em noite de retorno à avenida, Embaixada 
do Morro é campeã do Carnaval de Guará 
Escola de samba do Alto das Almas celebrou a história da criação do tambor na mitologia congolesa

No retorno das escolas de 
samba à avenida Presidente 
Vargas em Guaratinguetá, na 
terça-feira (21), a Embaixada 
do Morro foi a campeã do 
Carnaval 2023. Quarta escola 
a passar pela avenida, a ver-
melha e branco, com sede no 
Alto das Almas, apresentou o 
enredo “Tambor, o Senhor da 
Alegria” e desbancou a então 
bicampeã Mocidade Alegre.

A Embaixada contou a his-
tória da criação do mundo, 
segundo a mitologia congole-
sa, onde o deus Zambiapongo 
resolve parar a criação e levou 
os inquices, seus filhos, a bus-
carem maneiras para alegrar 
seu coração. Até que um dos 
filhos, Zazi, busca orientação 
em um oráculo e constrói um 
tambor para começar a tocar, 
o que fez com que o deus re-
tomasse a criação do mundo.

Com efeitos especiais nas 
alegorias, como movimento e 
fumaça, além das “paradinhas” 
da bateria com direito a toque 
de tambor na avenida, a escola 
realizou um desfile marcante. 
Antes mesmo da apuração, 
na quarta-feira (22), já era 
considerada uma das favoritas 
ao título. Essa é a 19ª vez em 
que a Embaixada do Morro 
vence o Carnaval, encerrando 
um jejum de mais de uma 
década (seu título anterior foi 
em 2011).

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

“A gente sempre pregava 
ser campeã, porque a comuni-
dade toda estava trabalhando. 
Eles mereciam isso, não fui eu 
que prometi, foram eles que 
construíram. Eles merecem, 
são 19 títulos agora”, destacou 
o presidente da Embaixada, 
José Carlos Leite, o Mestre 
Zé Carlos, em entrevista ao 
Jornal Atos. “Obrigado a toda 
comunidade! Estou muito feliz 
em ver a minha comunidade 
feliz, cada criança que se dedi-
cou, cada senhor e senhora de 
idade, velha guarda, baluarte, 
todos merecem e agora é co-
memorar”.

Todas as seis agremiações 
se apresentaram trazendo a 
diversidade de histórias e cren-
ças. A noite mais tradicional do 
Carnaval do Vale do Paraíba 
começou com chuva fina e 
constante durante as passa-
gens da primeira e segunda 
escolas, Beira Rio da Nova 
Guará e Mocidade Alegre do 
Pedregulho, respectivamente. 
As apresentações seguiram 
com Bonecos Cobiçados, Em-
baixada do Morro, Acadêmicos 
do Campo do Galvão e, encer-
rando o desfile, a Unidos da 
Tamandaré.

A Beira Rio celebrou os 50 
anos da agremiação com o 
enredo “Herança Canjerê”. A 
Mocidade Alegre do Pedre-
gulho, a então bicampeã, veio 
com o enredo “Grandes bata-
lhas só são dadas a grandes 
guerreiros” e trouxe alegorias 
e fantasias luxuosas. Também 
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A bateria da Embaixada do Morro, campeã do Carnaval de Guaratinguetá; escola garante a 19ª conquista

sendo cotada como favorita, 
garantiu o vice-campeonato 
em 2023.

A Bonecos Cobiçados con-
tou as tradições das festas 
juninas brasileiras, com o en-
redo "Com os santos de nossa 
devoção, o Arraiá de Antônio, 
Pedro e João", com alegorias 
que traziam a memória de 
barracas e comidas típicas. 

Com o enredo “Congada 
ao Rei Negro: São Benedito 
uma história de fé, amor e 
devoção!”, a Acadêmicos do 
Campo do Galvão também 
foi elogiada. Para encerrar o 
tradicional desfile neste ano, 
a Unidos da Tamandaré apre-
sentou o enredo “Sollicitus: 
Quem não vive pra servir, 
não serve pra viver”, trazendo 
para a avenida personagens 
famosos e anônimos que re-
presentam a solidariedade, 
seja por meio da religiosidade 
ou pela sociedade civil.

Após a apuração na tarde 
de quarta-feira, realizada na 
Câmara de Guaratinguetá, 
a classificação do Carnaval 
2023 ficou a seguinte: campeã 
Embaixada do Morro (268,6 
pontos), segunda colocada Mo-
cidade Alegre do Pedregulho 
(268,5 pontos), em terceiro 
Acadêmicos do Campo do Gal-
vão (268 pontos), quarto lugar 
Unidos da Tamandaré (267,9 
pontos), quinta posição para 
a Bonecos Cobiçados (266,7 
pontos) e na sexta colocação, 
a Beira Rio da Nova Guará 
(263,1 pontos). 

Foto: Fabiana Cugolo

O presidente da Embaixada, José Carlos Leite, ao lado do trofeu de campeã e dos estandartes de ouro

Milhares de moradores da 
região saíram às ruas para 
festejar o Carnaval. Sem shows 
de artistas consagrados, os 
municípios apostaram em um 
formato de evento tradicional, 
agradando foliões de todas as 
idades. 

Depois de sete anos de au-
sência, as escolas de samba de 
Lorena voltaram a participar 
da folia. Mesmo não competin-
do, cinco agremiações desfila-
ram na praça Doutor Arnolfo 
de Azevedo, entre as noites de 
sábado e segunda-feira.

Além do retorno das escolas, 
outro ponto alto do Carna-
Lorena 2023, que, segundo 
a Prefeitura teve uma média 
de público diária de três mil 
pessoas por noite, foi a apre-
sentação do tradicional Bloco 
do Barbosa, de São Luiz do Pa-
raitinga, na noite da terça-feira 
(22). Nem mesmo a chuva foi 
capaz de impedir que cerca de 
seis mil foliões prestigiassem 
a performance do motorista 
de ônibus, Benedito Barbosa, 
63 anos, e seu grupo musical.  

Promovido através de um in-
vestimento municipal de cerca 
de R$ 350 mil, o CarnaLorena 
contou com matinês, blocos de 
rua e apresentações de DJs e 
de bandas de marchinhas.  

Assim como em Lorena, os 

Da Redação
RMVale

festejos de Momo em Pinda-
monhangaba tiveram como 
destaque atrações importadas 
de São Luiz do Paraitinga. 
Além do famoso Juca Teles, 
que animou a tarde do último 
sábado, os foliões puderam 
acompanhar o Bloco do Bar-
bosa, na tarde da terça-feira. 
Os dois blocos atraíram à 
região central uma multidão, 
que seguiu os trios elétricos da 
Praça do Quartel até o Parque 
da Cidade. Os quatro dias 
de celebração tiveram ainda 
shows de DJs e de bandas de 
marchinhas, matinês e desfiles 
de blocos de rua.

Com um público diário de 
cerca de duas mil pessoas, o 
Cruzeiro Folia 2023 teve como 
principal atração a banda 
Dinos Folia, que com canções 
de axé, samba e marchinhas 
embalou os três dias de festa 
na praça 9 de Julho, no Cen-
tro. Monitorado por câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas), o evento teve ain-
da a distribuição gratuita de 
abadás, concurso da corte car-
navalesca e as apresentações 
de DJ's e de baterias locais. 

Tendo como destaque o 
retorno do caminhão-pipa res-
ponsável por refrescar o públi-
co na matinê, o Piquete Folia 
2023 contou com os desfiles 
de blocos de rua, concursos de 
fantasias e shows de bandas e 
DJs. Seguindo a tradição local, 
o evento, que de acordo com 

Com proposta tradicional, Carnaval reúne milhares na região
Blocos “importados” de São Luiz do Paraitinga arrastam multidões; último dia do evento é marcado pela violência em Pinda 

Meninas de Cruzeiro brincam durante apresentação no Carnaval da cidade; região aposta na festa tradicional

Foto: Reprodução PMC

A vítima, que não teve a iden-
tidade divulgada, morreu no 
local pouco antes da chegada 
do resgate. 

Além de coletar depoimen-
tos de testemunhas, a cor-
poração analisa imagens de 
câmeras de segurança do CSI 
(Centro de Segurança Integra-
da) e de estabelecimentos co-
merciais para tentar elucidar o 
crime. Até o fechamento desta 
edição, o autor do assassinato 
não havia sido identificado. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
lamentou a morte do morador 
e afirmou que o local da exe-
cução fica distante dos três 
pontos de realização do Carna-
val. O Executivo ressaltou que 
nos locais de festa não foram 
registrados crimes. 

No fim da noite, a Polícia 
Militar utilizou escudos e 
bombas de gás para disper-
sar um grupo de jovens na 
rua Bicudo Leme, também 
no Centro. A ação ocorreu 
após brigas e denúncias de 
que criminosos estariam 
ostentando armas de fogo 
no local. Em vídeos que cir-
culam pelas redes sociais é 
possível observar um grupo 
de rapazes erguendo três 
revólveres. Segundo a PM, a 
ação de dispersão terminou 
sem feridos ou presos. 

As imagens dos jovens ar-
mados deverão ser analisadas 
pela Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba.

a Prefeitura reuniu cerca de 
vinte mil foliões, foi realizado 
na praça Duque de Caxias, na 
região central da cidade. O 
local foi palco do desfile das 
escolas de samba do municí-
pio, Império do Braz e Unidos 
da Vila Célia 

Em Silveiras, os festejos de 
Momo atraíram aproximada-
mente dez mil foliões. Com um 
público de cerca de quatro mil 

expectadores, o domingo (19), 
data em que ocorreu o desfile 
de blocos de rua, é apontado 
pela organização do evento 
como o dia de maior movi-
mentação na cidade. A festa 
teve também matinês e shows 
de bandas de marchinhas car-
navalescas. 

Violência – O último dia de 
Carnaval foi marcado pela 
violência em Pindamonhan-

gaba. De acordo com a Polícia 
Civil, um jovem de 22 anos 
foi morto a tiros na avenida 
Fortunato Moreira, no Centro, 
por volta das 21h da última 
terça-feira. O rapaz estava 
na via, que momentos antes 
havia recebido a passagem do 
Bloco do Barbosa, quando foi 
surpreendido por um atirador 
que o atingiu com diversos 
disparos na cabeça e no tórax. 
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Mães de crianças com TEA questionam
falta de mediadores atendendo em Lorena
Prefeitura alega aumento na demanda e garante que contratação de novos profissionais está em andamento

O início da vida escolar 
pode ser uma experiência 
complicada para crianças 
que possuem condições 
que, sem assistência, podem 
significar dificuldades com o 
aprendizado, como é o caso 
dos estudantes com TEA 
(Transtorno do Espectro 

Andréa Moroni
Lorena

Autista). A falta de um me-
diador nas salas de aula para 
acompanhar essas crianças, 
na rede pública de Lorena, 
tem deixado os pais sem 
saber a quem recorrer.

Mediador ou tutor é o 
profissional que tem por 
função acompanhar estu-
dantes com transtornos 
como o autismo. A lei federal 
12.764, conhecida como Lei 
Berenice Piana, destaca que 

Foto: Reprodução EBC

Campanha de visibilidade do TEA; falta de mediadores nas escolas preocupam pais de alunos em Lorena

em mãos, mas perguntou 
se o menino teria uma me-
diadora pelo fato de o filho 
não falar e usar fralda. “Me 
disseram que não. Peguei o 
laudo no dia 23 de dezem-
bro com o médico e levei na 
escola quando voltaram do 
recesso. No primeiro dia de 
aula, quando deixei ele na 
sala, perguntei para a pro-
fessora se teria a medidora. 
Ela me respondeu que só 
tinha a auxiliar de classe”.

Sonia Maria dos Santos 
de Oliveira, mãe do Pedro, 
que está no terceiro ano na 
escola Vovó Fiúta, reclamou 
que a unidade tem pelo me-
nos 12 crianças com laudo 
de autismo e somente uma 
mediadora, no período da 
tarde. “Antes tinham duas 
mediadoras, mas uma saiu 
e agora (tem) apenas uma 
para cuidar dessas crianças”.

Prefeitura – A supervi-
sora de Educação Especial 
da Prefeitura de Lorena, 
Tatiana Carneiro Rehm Cam-
pos, informou que todos os 
alunos da rede, que possuem 
laudos, são atendidos por 
professores auxiliares. “O 
que acontece é que algumas 
famílias acreditam que esse 
mediador deve ser exclusi-
vo para o filho, quando a 
quando a Lei Complementar 
Municipal nº 207/2015 
prevê que o mediador pode 
atender até 6 alunos e a Lei 
Berenice Piana trata sobre 

“... em casos de comprovada 
necessidade, a pessoa com 
transtorno do espectro au-
tista […] terá direito a acom-
panhante especializado”.

Lucina Silva é mãe do 
Samuel, que tem 3 anos e 
7 meses e está matriculado 
na escola municipal Paulo 
Pereira dos Reis, no bairro 
Industrial. Ela contou que 
ao fazer a matrícula, em 
dezembro, não tinha laudo 

a comprovada necessidade. 
A triagem para adequação 
do atendimento é realizada 
pela equipe multidisciplinar 
do CRE – Centro de Recursos 
Especiais”.

Tatiana explicou que a 
rede municipal tem vários 
casos de alunos com de-
ficiência que precisam de 
cuidados específicos. “Uns 
requerem cuidados mais 
próximos e outros têm mais 
autonomia. Por isso, na 
distribuição dos horários, 
alguns alunos têm mais 
tempo com o mediador e 
outros menos”.

Atualmente são 48 pro-
fessores mediadores e cerca 
de duzentos alunos com 
deficiência, segundo a se-
cretaria de Educação. “Ti-
vemos duas exonerações 
de professores no início do 
ano e vamos contratar novos 
mediadores. Mas, como não 
temos nenhum concurso 
público vigente e o processo 
seletivo simplificado está 
na fase final, temos que 
aguardar a chegada desses 
profissionais”, informou a 
supervisora.

Segundo a Tatiana, a 
secretaria tem registrado 
um aumento no número 
de crianças com laudos de 
deficiência nesse início do 
ano. “No final de janeiro, já 
tínhamos feito uma redistri-
buição desses mediadores 
com base na nossa deman-

da, mas nos últimos 15 dias 
temos recebido muitos lau-
dos. Estamos fazendo uma 
nova análise para verificar 
o que a gente já consegue 
resolver de imediato e o 
que vai precisar aguardar 
a contratação dos novos 
mediadores”.

Sobre o caso da senhora 
Lucina Silva, que tem filho 
no CMEI Professor Paulo 
Pereira dos Reis, Tatiana 
informou que “além dos 
professores auxiliares me-
diadores de aprendizagem, 
temos outros profissionais 
que acompanham e prestam 
suporte aos alunos com de-
ficiência. Esclarecemos que 
no caso da creche, o acom-
panhamento é realizado 
pelo assistente de creche”.

E sobre a reclamação da 
senhora Sonia, cujo filho 
estuda na escola municipal 
Vovó Fiuta, a supervisora 
disse que “a escola possuía 
duas professoras auxiliares 
mediadoras de aprendiza-
gem. Com a exoneração de 
uma, a outra está substi-
tuindo, podendo atender até 
doze alunos, pois trabalha 
nos dois períodos suprindo 
a ausência da servidora, 
até que seja chamado outro 
profissional do Processo 
Seletivo Simplificado. Im-
portante salientar que a 
escola funciona como se 
continuassem dois profes-
sores mediadores”.

Silveiras busca apoio federal para reajustar salários dos professores 
Em Brasília, prefeito solicita aumento no repasse do Fundeb; Município conquista R$ 1,2 milhão em emendas parlamentares

Com o objetivo de via-
bilizar a adequação dos 
salários dos professores 
de Silveiras ao novo piso 
nacional da categoria, o 
prefeito Guilherme Carva-
lho (PSDB) solicitou nesta 
semana ao Governo Federal 
um maior apoio financeiro. 
A expectativa municipal é 
que o MEC (Ministério da 
Educação) eleve o valor do 
repasse do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica) concedido à cidade.  

Cumprindo agenda em 
Brasília na última semana, 
Carvalho participou de uma 
reunião na manhã da últi-
ma terça-feira (14) com o 
coordenador geral de Rela-
ções Institucionais do FNDE 
(Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação), 
André Milhome, na sede do 
MEC. Além do assessor de 
Gabinete de Silveiras, José 
Carlos Gomes, o Zé Ritinha, 
o encontro contou com as 
presenças do assessor espe-
cial do MEC e ex-deputado 
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federal, Leonardo de Brito 
(PT), e da secretária parla-
mentar do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), Suelí 
Sasaki.

Na ocasião, Carvalho en-
tregou aos representan-
tes federais um relatório 
que aponta as dificuldades 

f inanceiras enfrentadas 
pelo Município para arcar 
com as despesas da área 
da Educação, fato que o 
impossibilita a adequar os 
salários dos professores 
ao novo piso da categoria, 
que é de R$ 4.420,55 para 
jornada integral de trabalho 

(quarenta horas semanais). 
De acordo com o Execu-

tivo, atualmente Silveiras 
recebe um repasse mensal 
do Fundeb de R$ 348 mil, 
entretanto o montante não 
é capaz de arcar nem com 
a folha de pagamento dos 
professores da rede muni-

cipal de ensino, que gira 
em torno de R$ 360 mil. 
Além disso, a Prefeitura 
possui uma despesa mensal 
de cerca de R$ 90 mil com 
outros encargos da área da 
Educação, elevando ainda 
mais o déficit municipal.

Após entregar no MEC o 
relatório e solicitar um au-
mento de ao menos 50% no 
valor do repasse do Fundeb, 
que elevaria a verba para 
R$ 522 mil, Carvalho se reu-
niu na tarde da quarta-feira, 
dia 15, com representantes 
do FNDE, na sede da autar-
quia, também em Brasília. 
No encontro, os técnicos 
federais orientaram o pre-
feito a cadastrar um pedido 
junto ao MEC pleiteando 
que o Município conquiste o 
direito de contar com o Vaar 
(Valor Aluno Ano por Resul-
tados) e o Vaat (Valor Aluno 
Ano Total), mecanismos de 
concessão de acréscimos de 
recursos do Fundeb.

A sugestão foi aceita por 
Carvalho, que autorizou sua 
equipe a iniciar os trâmites 
necessários para o cadas-
tramento. “Estamos fazendo 

todos os esforços possíveis 
para que Silveiras conte 
com mais recursos para a 
Educação, podendo assim 
reajustar os salários dos 
professores. No momento, 
infelizmente, não temos 
condições financeiras de 
atender o piso salarial da 
categoria. Nossa vinda a 
Brasília está sendo muito 
produtiva e estamos otimis-
tas que o Governo Federal 
nos ajudará a resolver essa 
situação”, revelou o gover-
nador. 

Apoio – Durante sua agen-
da na capital, Carvalho con-
quistou duas emendas par-
lamentares para Silveiras. 
Concedida por Bertaiolli, 
a primeira trata-se de um 
recurso de R$ 1 milhão 
que deverá ser aplicado em 
obras de infraestrutura no 
bairro Bom Jesus, como 
recapeamento asfáltico e a 
construção de uma praça. 
A segunda, liberada pelo 
deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), garante 
um recurso de R$ 200 mil 
para o reforço do setor da 
Saúde. 

Reunião entre membros do MEC e cúpula da Prefeitura de Silveiras; prefeito solicita apoio federal para adequar salário de professores

Foto: Divulgação PMS
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DA AUDIENCIA PUBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERIAS COMUNICA 
E CONVIDA A TODOS INTERESSADOS QUE NO DIA 
24/02/2023, AS 10:00HRS NA CAMARA MUNICIPAL DE 
SILVEIRAS, SERÁ REALIZDA A AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PARA APRESENTAÇÃO DAS METAS FICAIS DO 3° 
QUADRIMESTRE DE 2022.

IAGO SODERO RODRIOGUES
DIRETOR DE CONTAS

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação - EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 - PROCESSO 59/2023
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de um biombo 
plumbífero, para o ambulatório de especialidades II – AE II. Sendo que do dia 16 de fevereiro 
de 2023 a 13 de março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 13 de março de 
2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação - EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 - PROCESSO 62/2023
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos 
de oftalmologia para o ambulatório de especialidades II. Sendo que do dia 16 de fevereiro 
de 2023 a 15 de março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 15 de março de 
2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação - EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 - PROCESSO 662/2022
O Município de Lorena-SP torna público a publicação do EDITAL da Licitação na Modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro de preços de 
aparelhos auditivos, para fornecimento de acordo com a necessidade e conveniência da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses. Sendo que do dia 16 
de fevereiro de 2023 a 16 de março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 16 de 
março de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 35/2023 do PROC nº19/2023-SUP – 489/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação do profissional do setor artístico intitulado RM PRUDENTE 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME (Celebration Produções Artísticas).
CONTRATADA: RM PRUDENTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME
CNPJ Nº: 14.234.304/0001-28
VALOR TOTAL: R$ 19.200,00(dezenove mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 90(noventa) dias
DATA DA ASSINATURA: 10/02/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 15 - Contrato 78/2018 – CP 02/2018 – Proc. Licitatório 155/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no inc. XXI do art. 
37 da Carta Magna e art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, ficam, a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro por revisão, acrescidos aproximadamente 17,74% (dezessete 
inteiros e setenta e quatro centésimo por cento) ao valor do contrato nº 78/2018, decorrente 
do Processo Licitatório nº 155/2018, Concorrência Pública nº 02/2018, que versa sobre 
a contratação de empresa para a execução de serviços públicos de limpeza urbana de 
resíduos sólidos, consistindo em coleta e transporte de resíduos sólidos doméstico e 
comercial; locação, manutenção e higienização de containers de PEAD; varrição manual 
de vias e logradouros; limpeza de feiras livres; capinação manual e mecânica de vias e 
logradouros; roçada mecânica e coleta seletiva, em decorrência do seguinte fato: variação 
do preço do combustível tendo em vista a natureza contínua da prestação de serviços e 
sua essencialidade à Administração Pública.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à alteração do Contrato é de R$ 537.030,29 (quinhentos trinta e sete mil trinta reais e 
vinte e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA: Altera-se os valores unitários constante na cláusula 1.1 do 
contrato nº 78/2018,
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 4.198.386,27 (quatro 
milhões cento noventa e oito mil trezentos oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).
CLÁUSULA QUINTA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 10/02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Nota de julgamento de Habilitação: Tomada de Preço nº 36/2022 – Proc Nº 660/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da Tomada de Preço
36/2022 cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para obra e Reforma da ESF Olaria, ESF Vila Brito e UBS Vila Nunes – Lorena/SP.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico, e, após análise dos documentos
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital,
decidem INABILITAR as empresas LF FENTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA, BPS ELETRICA E CONSTRUÇÃO LTDA E HABILITAR a empresa OSAKA 
COSTRUTORA LTDA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura
Municipal de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situado 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria – Lorena-SP, Informações (12) 3185-
3000, das 09h00 às 17h00min.

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 61/2023-SUP; 1256/2023-
GPRO, com fundamento no Art. 25, caput, da lei supracitada, para contratação do 
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, pessoa jurídica 
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 00.474.973/0001-62, com sede 
na Rua do Catete, nº 359, Blc A sala 201 e sala 301, Blc B, Catete, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 22.220-001, endereço eletrônico:
guacira_silva@ecad.org.br , telefone (21) 3505-8500, cujo objeto consiste na aquisição
de serviço de arrecadação e distribuição dos direitos autorais (ECAD), conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e na proposta. Data da assinatura: 
17/02/2023.

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 19/2023-SUP; 489/2023- 
GPRO, com fundamento no Art. 25, III, da lei supracitada, para contratação do RM 
PRUDENTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 14.234.304/0001-28, com sede na Rua José 
Lorenceti, nº 81, apto. 61, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente/SP, CEP: 19.050- 350, 
endereço eletrônico: orquestracelebration@hotmail.com, telefone (18) 99606- 0606,cujo 
objeto consiste na contratação do profissional do setor artístico intitulado RM PRUDENTE 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME (Celebration Produções Artísticas), que será prestada 
nas condições estabelecidas no contrato e na proposta.. Data da assinatura: 10/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 38/2022 – PROC. Nº 666/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada 
de Preços, do tipo empreitada por menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa para construção de edificação pública comunitária – Bairro da Cabelinha no 
município de Lorena/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a 
realizar-se às 09h30min do dia 14 de Março de 2023, na Prefeitura Municipal de Lorena, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

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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Piquete

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 
e Pontos de Recebimento”. 
Caso o cliente deseje auto-
rizar o débito automático, 
basta ir até o banco onde 
possui conta levando a fa-

tura de água. 
Outra opção é efetuar 

o pagamento via PIX, por 
meio da leitura de um có-
digo QRcode impresso na 
fatura mensal ou ir até a loja 
física para passar o cartão 
escolhendo a função crédito 
ou débito.

A Águas Piquete está lo-
calizada à Rua Coronel José 
Mariano, nº 42, no centro 
de Piquete. Em casos de 
dúvidas ou mais informa-
ções, a empresa oferece os 
canais: 0800 202 0120 ou 
Whatsapp 11 99809-4959.

CONVÊNIOS
MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a maior rede 

de Convênios Médicos da região, com ampla 

assistência e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de 

Especialidades;

Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA - SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO - 001/2023

ORGANIZAÇÃO: DÉDALUS CONCURSOS

GABARITO OFICIAL (PÓS-RECURSO) DA PROVA OBJETIVA

PEB I
01: B 02: B 03: A 04: C 05: C 06: A 07: C 08: D 09: C 10: A
11: C 12: B 13: C 14: D 15: D 16: D 17: B 18: B 19: A 20: A

PEB II ARTE
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II CIÊNCIAS
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II GEOGRAFIA
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II HISTÓRIA
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II INGLÊS
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II MATEMÁTICA
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEB II PORTUGUÊS
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: D 12: B 13: C 14: B 15: D 16: A 17: A 18: C 19: A 20: A

PEE DEFICIÊNCIA   AUDITIVA
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: C 12: B 13: B 14: B 15: B 16: A 17: A 18: D 19: A 20: C

PEE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: A 12: A 13: D 14: A 15: C 16: B 17: A 18: C 19: D 20: C

PEE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: A 12: B 13: D 14: C 15: B 16: C 17: A 18: A 19: B 20: A

PROFESSOR AUXILIAR MEDIADOR DE APRENDIZAGEM – PAMA
01: C 02: D 03: B 04: B 05: A 06: C 07: D 08: D 09: B 10: C
11: C 12: A 13: D 14: D 15: B 16: A 17: B 18: C 19: D 20: A
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FINAL RESULTADO
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023. 
PROCESSO DE COMPRA Nº 045/2023
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA AS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 23/02/2023 – Sessão Pública: 09/03/2023 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.
sp.gov.br, a partir da data de abertura. 

Cruzeiro, 22 de fevereiro de 2023.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

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

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

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

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. 
PROCESSO DE COMPRA Nº 041/2023
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 23/02/2023 – Sessão Pública: 08/03/2023 – 10:00h.
O Edital estará à disposição para retirada pelos sites www.
cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da 
data de abertura. 

Cruzeiro, 22 de fevereiro de 2023.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

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

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

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

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023. 
PROCESSO DE COMPRA Nº 048/2023
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM PROCESSO JUDICIAL, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 23/02/2023 – Sessão Pública: 09/03/2023 – 10:00h.
O Edital estará à disposição para retirada pelos sites www.
cruzeiro.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir da 
data de abertura. 

Cruzeiro, 22 de fevereiro de 2023.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

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

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

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

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. 
PROCESSO DE COMPRA Nº 042/2023
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OS 
PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE CRUZEIRO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 23/02/2023 – Sessão Pública: 09/03/2023 – 14:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.
sp.gov.br, a partir da data de abertura. 

Cruzeiro, 22 de fevereiro de 2023.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

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

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

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

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023. 
PROCESSO DE COMPRA Nº 043/2023
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, 
EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS 
E SETORES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 23/02/2023 – Sessão Pública: 08/03/2023 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.
sp.gov.br, a partir da data de abertura. 

Cruzeiro, 22 de fevereiro de 2023.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

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

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

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

Cruzeiro, 25 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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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 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, 
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 

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-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 

nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

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

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-
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

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

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 

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 : 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 005/2023 - Edital nº 009/2023 – Proc. Adm. 
Mun. n° 022/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 08 de março de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, 
nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 006/2023 - Edital nº 013/2023 – Proc. Adm. 
Mun. n° 047/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor desconto. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA 
POR ESCRITÓRIO, REGULARMENTE CONSTITUÍDO HÁ PELO MENOS 3 
ANOS, COM REGULARIDADE FISCAL, COMPROVADA EXPERIÊNCIA EM 
DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DOS PESTADORES DE SERVIÇOS E 
FPM PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 08 de março de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, 
nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010 
 


