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

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2023 N.º 4.258R$ 1,50ANO 29

Pinda anuncia investimento de
R$ 4,3 milhões para aulas de inglês
Inovação busca investir no ensino; alunos do terceiro ao quinto ano passam a ter aulas de língua inglesa

Com foco na dissemi-
nação do conhecimento, a 
secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba anun-
ciou o investimento de R$ 
4,3 milhões para aulas de 
língua inglesa. A expectati-
va é que os alunos da rede 
municipal do terceiro ao 
quinto ano tenham acesso 
à aprendizagem em língua 
estrangeira.

A inovação deve ocorrer 
ainda neste ano e contará 
com o apoio de 15 media-
dores para a efetivação das 
aulas. O objetivo é que as 
aulas garantam uma série 
de oportunidades de de-
senvolvimento dos alunos, 
proximidade com o idioma 
e expansão do repertório 
cultural. Os encontros de 
língua inglesa acontecerão 
durante o horário regular, 
a partir da próxima segun-
da-feira (27). Eles contarão 
com auxílio de tablets, fones 
de ouvido, lousa interativa 
portátil, notebooks e pro-
jetor. Todo o plano de tra-
balho está disponível para 
consulta no site Educapinda.

“Está mais do que pro-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

vado que a língua inglesa 
está legitimada como uma 
importante ferramenta de 
acesso ao mundo globali-
zado, e quanto antes ofer-
tarmos esse estudo, melhor 
para os nossos estudantes”, 
destacou a responsável pela 
pasta, Luciana Ferreira.

A atividade está sob a 
responsabilidade da organi-
zação social Odin, que abriu 
processo seletivo para o re-
crutamento de mediadores. 
A carga horária semanal 
será de 44 horas, o salário 
é de R$ 2,5 mil e entre os 
benefícios estão vale-trans-
porte, cesta básica e unifor-
me. Os currículos devem ser 
encaminhados  para o e-mail 
rh@odineduca.com.br.

Para se candidatar é 
necessário ser formado 
em letras com licenciatura 
única em inglês, dupla em 
português-inglês, ou letras, 
com bacharel em portu-
guês-inglês com comple-
mentação pedagógica em 
língua inglesa e experiência 
docente com certificação 
internacional em língua 
inglesa, conhecimentos em 
informática e experiência 
como docente de língua 
inglesa com estudantes do 
ensino fundamental.

Foto: Divulgação PMP

Sala de aula, em escola municipal de Pindamonhangaba; cidade investe para implantar aprendizado em inglês com R$ 4,3 milhões investidos
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Aparecida inicia regularização fundiária no São Francisco
Trecho do bairro contempla 110 moradias; famílias devem preencher requisitos para receber títulos das propriedades

A secretaria de Obras e 
Urbanismo de Aparecida 
iniciou o Plano de Regula-
rização Fundiária do núcleo 
urbano informal no bairro 
São Francisco. O trecho 
contemplado é o primeiro 
aprovado e está na classi-
ficação de interesse social, 
atendendo ocupações, em 
sua maioria, por população 
de baixa renda.

As 110 famílias que mo-
ram na rua Benedito Garcia 
dos Reis precisam realizar 
o cadastro social antes de 
iniciar o processo de regu-
larização, como noticiado 
pela Prefeitura, ou corre 
risco de perder o direito à 
titulação, ação que reconhe-
ce os direitos dos ocupantes 
em permanecer com sua 
edificação no local ocupado. 
Por isso, a expectativa dos 
notificados para receberem 
o documento é expressiva. O 
investimento no processo é 
de cerca de R$300 mil.

Segundo o secretário de 
Obras e Urbanismo, Ricardo 
Alessandro, os interessados 
precisam fazer o cadastro 
para finalizar o processo 
de regularização fundiária. 
“A ideia é aguardar essas 

Beatriz Bedendo
Aparecida

pessoas para depois dar 
entrada no cartório”, pon-
tuou. Até o fechamento 
desta edição, 18 imóveis 
foram notificados, mas não 
há cadastramento.

Professor e cozinheiro, 
Jean Carlos, 27 anos, é 
morador do São Francisco 
a mais de 14 anos e come-
morou o processo de regu-
larização. “Podemos dizer 
que ficaremos superfelizes. 
Se a casa fosse regularizada, 
dormiríamos mais felizes e 
saber que tudo que cons-
truímos não foi em vão. O 
grande medo é que pode-
mos ser despejados a qual-
quer modo", refletiu, sobre 
a insegurança de viver em 
um imóvel irregular.

Os proprietários que ain-
da não foram notificados 
ou encontrados, ou que 
se sentirem prejudicados, 
deverão comparecer à Pre-
feitura, por meio de um 
agendamento prévio, para 
conhecimento do proce-
dimento administrativo, 
plantas, projetos e demais 
documentos. O agendamen-
to pode ser realizado de 
segunda a sexta-feira, das 
9 h às 17 h, pelo telefone 
(12) 3104-4000.

A Prefeitura preferiu não 
revelar os valores investidos 
na obra. Cadastramento de famílias de área que será regularizada em Aparecida; cidade tenta legalizar trecho ocupado há décadas no São Francisco
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CDHU abre negociação para mutuários 
com parcelas em atraso em toda região
Acordo liberado para a RMVale auxilia famílias a retirar pagamento de juros, com entrada parcelada no contrato

A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano) iniciou uma campanha 
de regularização de débitos 
para famílias beneficiadas na 
região. A companhia envia 
correspondências às residên-
cias e mensagens de SMS aos 
celulares de mutuários com 
prestações em atraso.

O objetivo é permitir que os 
mutuários possam regularizar 
os débitos com condições espe-
ciais, sem exigência de entrada, 
sem juros de atraso e sem juros 
no parcelamento. A negociação 
pode ser feita até 31 de março.

O mutuário receberá um 
código de acesso (seis dígitos) 
para acessar o site cdhu.sp.gov.
br. Informando o número da 
conta/contrato mais o código 
fornecido, será disponibiliza-
do o melhor acordo possível, 
dividindo o débito até o final do 

Da Redação
RMVale

contrato, respeitado o valor da 
parcela mínima de 5% do salá-
rio mínimo atual, R$65,10, que 
será acrescentada à prestação 
mensal.

Caso o mutuário em atraso 
que não receba a correspon-
dência ou tenha alguma dificul-
dade em acessar o site e fazer 
o acordo, poderá ligar no Alô 
CDHU (0800-000-2348), de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 20h e aos sábados, das 8h 
às 14h, para solicitar o acordo 
por telefone.

Para contratos com acordos 
judiciais ainda não executados, 
também é possível negociar, 
devendo o mutuário procurar 
o escritório regional da CDHU 
para fazer o agendamento no 
Cejusc (Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e Cidadania). 
Os contratos já acionados judi-
cialmente devem encaminhar 
e-mail para acordojuridico@
cdhu.sp.gov.br para conhecer 
as alternativas de acordo pos-
síveis.

Foto: Reprodução

Conjunto habitacional do CDHU, em Cachoeira Paulista; novo sistema debate débitos com moradores beneficiados em programa estadual

Secretaria de Lorena realiza 16ª Conferência Municipal de Saúde
Expectativa da organização é para participação de até 120 pessoas no evento que discute os rumos do setor na cidade

A Prefeitura de Lorena re-
aliza na quinta-feira, dia 2, a 
16ª Conferência Municipal de 
Saúde. O evento, que será no 
Teatro São Joaquim, das 8h às 
18h, debate as necessidades 
e os projetos para a área, no 
atendimento à população pela 
rede municipal.

São esperados para a confe-

Andréa Moroni
Lorena

rência usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde), gestores e 
trabalhadores da área da saúde.

Segundo a secretaria de 
Saúde, são esperadas cerca 
de 120 pessoas. O secretário 
Adaílton Pinto explicou que 
“as conferências de Saúde são 
espaços democráticos de cons-
trução da política de saúde, 
portanto é o local onde o povo 
manifesta, orienta e decide os 
rumos da saúde”. 

O chefe da pasta informou 

que a realização da conferên-
cia faz parte do calendário 
federal e é realizada a cada 
dois anos. “É nos espaços das 
Conferências que a sociedade 
civil se articula para garantir 
os interesses e as necessida-
des da população na área da 
saúde e assegurar as diversas 
formas de pensar o SUS, não 
só para manter o que já foi 
conquistado, mas propondo 
a ampliação nos serviços que 
forem necessários”.
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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

Bertioga: Vendo casa 
em dois pavimen-
tos. Andar superior 
composto de sala, 
2 quartos, banheiro, 
cozinha e uma varan-
da nos fundos. Andar 
inferior composto por 
uma sala, uma cozi-

nha ampla, banhei-
ro social, 1 quarto 
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 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 
concer t ina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
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 

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

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

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
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 
segredos para fazer 
a maquiagem perfei-
ta. Vídeo aulas com-
pletas livro digital, 
bônus especiais e 
certificado. Fazendo 
o seu pedido hoje, 
você também i rá 
receber E-book 10 
segredos da maquia-
gem/Básico curso de 
Unhas decoradas. 
Valor: 97.00. Telefo-
ne: (12) 99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas f ibra 
de vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 

lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

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

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

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

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

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, 
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 
experientes e mão 
de obra qualificada 
há mais de três dé-
cadas. Telefone: (13) 
9676-1551

Ilhabela: Curso de 
mergulho avança-
do. Material teórico, 
todo equipamento 
de mergulho incluso 
no curso, e a certifi-
cação com a cartei-
rinha PADI. Valor: 
1.600,00. Telefone: 
(12) 98830-7958

Guaratinguetá: Ven-
do mesa de centro 
us ada ,  va l o r  R$ 
70,00. Telefone: 12 
996762177

Cunha: Serviço de in-
vestigação civil para 
todos os fins, empre-
sarial, familiar, conju-
gal, entre outras. Pro-
vas concretas, com 
relatórios completos 
e detalhado com foto, 
filmagens e grava-
ções. Sigilo absoluto 
das informações ga-
rantido em contrato 
de prestação de ser-

a partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
3408

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 perfei-
tas 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-
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-

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

GALERIA VERAS

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

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

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

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

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

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

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

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

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

Ubatuba: Cobertura 
duplex com terraço 
gourmet e piscina 
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
Telefone: (12) 99673-
1324

Pindamonhangaba: 
Casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, banhei-
ro social, quintal, 2 
vagas na garagem, 
condomínio Novo 
Hor izonte. Valor : 
750,00. Telefone: 
(12) 99145-6539

Ilhabela: Alugo casa 
para temporada, fi-
nais de semana e 
carnaval. Com exce-
lentes acomodações, 
bem localizada, perto 
de tudo. Contem 2 
quartos, sendo uma 
suíte, cozinha e sala 
americana ampla, 
ventilador e ar con-
dicionado. Animais 
são bem vindos. Va-
lor: 300,00. Telefone: 
(12) 98821-6176

Guaratinguetá: Alugo 
salão de 80m, com 2 
banheiros, cozinha 
de 20m, área de luz 
10m e depósito 10m. 
Rua de grande cir-
culação, próximo ao 
ponto de embarque 
e desembarque de 
ônibus urbano. Valor: 
2.500,00. Telefone: 
1281238292

Ubatuba: Apar ta-
mento bem aconche-
gante com 2 quar-
tos, camas de casal, 
ventilador de teto, 
wifi, lcd, área de ser-
viço ampla, cozinha 
completa com uten-
sílios, área de lazer 
com churrasqueira 
e freezers, porteiro 
24horas, garagens. 
Valor: 160.00. Tele-
fone: 19982609327

B e r t i o g a :  A l u g o 
casa para tempora-
da. Casa com sala, 
cozinha, banheiro, 
3 quartos, varanda, 
lavanderia, ar con-
dicionado, internet, 
wifi, vaga para 2 car-
ros, pacote de TV 
claro, aparelho H-tv, 
piscina pequena, fica 
a 700m da praia. Va-
lor: 600.00. Telefone: 
(13) 98874-4561
Bertioga: Casa men-
sa l !  Casa com 2 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 12/2023– Processo nº 516/22 – TP 27/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.658.116/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração da 
razão social para a seguinte:
1.1 A empresa contratada passa a ser inscrita no CNPJ nº 24.658.116/0001-80, 
inscrição estadual nº 798.773.064.112, situada na Rua Vitória, nº 27, Jardim 
Paulistano, Sorocaba/SP, CEP: 18040-830. CLÁUSULA SEGUNDA: O presente 
aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais 
estabelecidas no Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2023

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 12/2023– Processo nº 516/22 – TP 27/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 24.658.116/0001-80
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração da 
razão social para a seguinte:
1.1 A empresa contratada passa a ser inscrita no CNPJ nº 24.658.116/0001-80, 
inscrição estadual nº 798.773.064.112, situada na Rua Vitória, nº 27, Jardim 
Paulistano, Sorocaba/SP, CEP: 18040-830. CLÁUSULA SEGUNDA: O presente 
aditamento está amparado pelo disposto no art. 58, I, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais 
estabelecidas no Contrato inicial e Termos Aditivos, celebrado entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2023

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 009/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNER E KIT DE MANUTENÇÃO 
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
09/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
09/03/2023 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR 
DO DIA 01/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 28/02/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE N° 010/2023
PROCESSO LICITATÓRIO N° 021/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E AFINS 
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 
09/03/2023 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 13H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 
09/03/2023 AS 14H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR 
DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR 
DO DIA 01/03/2023 OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 28/02/2023

JOSÉ BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE DISPENSA 
 

EDITAL Nº 020/2023  
PROCESSO Nº 064/2023  

DISPENSA DE VALOR Nº 045/2023  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 07/03/2023, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

SOLICITAÇÃO DO EDITAL compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br / Retirar no 
setor de compra  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 
1.0– DO OBJETO:   
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO 
DE SITE DE REALIDADE VIRTUAL DOS PONTOS TURISTICO DE CACHOEIRA PAULISTA. 
 

Cachoeira Paulista, 01 de Março de 2023. 
 

 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

Secretário de Administração 
 



2 DE MARÇO DE 20234

CONVÊNIOS
MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a maior rede 

de Convênios Médicos da região, com ampla 

assistência e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de 

Especialidades;

Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.

Foto: Reprodução GESP

Bombeiros tentam encontrar o último 
desaparecido na tragédia de São Sebastião 
Trabalho de buscas é realizado no bairro Baleia Verde; número de mortos no Litoral Norte sobe para 65

O Corpo de Bombeiros 
mantém as buscas em São Se-
bastião pelo último morador 
considerado desaparecido 
após o temporal que atingiu o 
Litoral Norte nos últimos dias 
18 e 19. O número de vítimas 
fatais da tragédia subiu para 
65 no domingo.

Equipes de bombeiros se-
guem trabalhando na remo-
ção de destroços e lama em 
um trecho do bairro Baleia 
Verde, na costa sul de São 
Sebastião, na esperança de lo-
calizarem o caseiro Eliseu Al-
ves Pedro, de 52 anos. A área 
averiguada pelos profissionais 
que contam com a ajuda de 
cães farejadores, abrigava o 
sítio em que o homem morava 
sozinho e era contratado para 
cuidar. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o caseiro foi vis-
to pela última vez por volta 
das 14h do último dia 18 em 
frente ao imóvel, momentos 
antes do início do temporal. 
Nascido em Paraty, no Rio 
de Janeiro, Eliseu constituiu 
família em Caraguatatuba e 
possui três filhas. 

O trabalho de busca pelo 
caseiro é o único em anda-
mento na cidade, já que no 
último domingo foi encerrada 
pelos bombeiros a atividade 
no bairro Vila Sahy após a 
localização do corpo de uma 
mulher, última moradora do 
local considerada desapare-
cida. 

Das 65 vítimas da tragédia, 
64 morreram no Vila Sahy e 
uma no bairro Perequê-Açu, 

Da Redação
São Sebastião

Trabalho dos Bombeiros em área devastada pelas chuvas, em São Sebastião; busca por último desaparecido 

em Ubatuba. Do montante, 
foram identificadas 57 pes-
soas, sendo 21 homens, 17 
mulheres e 19 crianças (que 
não tiveram seus sexos divul-
gados).  

De acordo com um balanço 
divulgado pelo Governo do Es-
tado na segunda-feira (27), São 
Sebastião conta com seiscen-
tos desalojados (que deixaram 
seus lares, mas têm para onde 
ir) e 1.199 desabrigados (que 
precisam de assistência públi-
ca por não ter para onde ir). 
Buscando ajudar as famílias 
desabrigadas, cerca de 120 
donos de estabelecimentos 
do ramo hoteleiro da cidade 
informaram à Prefeitura no 
último fim de semana que 
estão à disposição para rece-
bê-las gratuitamente. Segundo 
a secretaria de Turismo de São 
Sebastião, 49 famílias estão 
abrigadas no Itáu Unibanco 
Clube e Colônia de Férias, 
no bairro Pontal da Cruz. As 
demais famílias deverão ser 
encaminhadas para outras 
pousadas e hotéis ao longo 
desta semana. 

Preocupação – Causando 
medo na população de São 
Sebastião, uma forte chuva 
atingiu o município durante o 
fim da tarde e o início da noite 
da segunda-feira, porém não 
foram registrados incidentes 
graves. Segundo a Defesa Civil 
Estadual, ocorreram quedas 
de árvores e de barreiras 
nos quilômetros 132, 134 e 
138 da rodovia Rio-Santos. 
Os trechos, que ficam próxi-
mos às praias Barequeçaba 
e Toque-Toque, tiveram que 
ser interditados até o fim da 
madrugada desta terça-feira 

para a remoção da terra e das 
árvores. 

O tráfego nos pontos se 
mantém parcialmente libera-
do até o inicio da tarde desta 
terça-feira, enquanto equipes 
da Defesa Civil e do DER (De-
partamento de Estradas de 
Rodagem) tentam desobstruir 
totalmente a via. Os profissio-
nais monitoram ainda outros 
trechos da estrada, pois as 
encostas seguem com risco 
de deslizamento.


