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Projeto de financiamento junto ao Finisa entra com regime de urgência, com plano para 
pagamento definido; pavimentação, iluminação pública e drenagens estão entre as obras

Lorena aguarda Câmara para 
ter R$ 10 milhões para obras

Pág. 3

A Prefeitura de Lorena 
aguarda a aprovação da Câma-
ra para firmar um empréstimo 
de R$ 10 milhões com a Caixa 
Econômica Federal para obras 
de infraestrutura. Após críticas 
de vereadores da oposição, 
o prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) negou irrespon-
sabilidade sobre a proposta 
e repudia politicagem em 
discussão sobre o projeto. O 
chefe do Executivo destacou 
que o pagamento não chega 
a 1% do orçamento municipal 
ao ano.

Após investir cerca de 
R$12 milhões em drenagens, 
Marcondes protocolou na 
última terça-feira, em pedido 
de regime de urgência, a pro-

posta de empréstimo através 
da linha de crédito Finisa (Fi-
nanciamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento) no valor 
de R$ 10 milhões. Segundo 
ele, além de ter dois anos de 
carência, o procedimento é 
viável pelo pagamento de 
menos de 1% do orçamento ao 
ano. “É razoavelmente barata 
(linha de crédito), porque todo 
empréstimo não é barato, mas 
é 150 do CDI (Certificado de 
Depósito Interbancário), que 
dá uma média de 11% ao ano. 
Vamos pagar na faixa de nem 
1% do orçamento, os juros 
anualmente”, destacou.

Outras cidades da região, 
como Potim e Guaratinguetá, 
realizaram o mesmo emprés-

timo neste ano, R$ 6,5 milhões 
e R$ 10 milhões respectiva-
mente. Nos dois municípios, a 
destinação será apenas a pavi-
mentação. No caso de Guará, 
o investimento junto à Caixa 
soma R$ 27 milhões.

Como os projetos estão pron-
tos, a expectativa da Prefeitura 
é que a Câmara aprove a pro-
posta para que até dezembro 
as obras possam ser iniciadas 
e entregues no próximo ano. 
“No cronograma, temos que 
aprovar isso nas próximas 
duas ou três semanas para 
levar sessenta dias para assi-
nar os contratos e começar o 
desembolso para a Caixa fazer 
as licitações”.

Marcondes, à espera da Câmara

Fotos: Arquivo Atos

10 
milhões...

para obras de 
infraestrutura e 
drenagens para 

inibir estragos
das chuvas

Fiéis consumidores
A pouco menos de um 

mês para o início da no-
vena para preparação 
do dia de Nossa Senhora 
Aparecida, os números de 
fiéis que visitam a Capital 
Católica do País crescem 
no segundo semestre. 
A expectativa é de que 
250 mil romeiros devem 
passar pelo Santuário 
Nacional a cada final de 
semana, até o dia 12 de 
outubro.
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Prefeitura 
regulariza 
mil imóveis 
em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou na última 
quarta-feira um convênio 
com a Fundação Itesp (Ins-
tituto de Terras do Estado 
de São Paulo) para regula-
rização de mil unidades nos 
bairros Vila São Benedito e 
Goiabal. O trabalho faz parte 
do programa da Prefeitura 
“Meu Bairro é Legal”. O 
contrato busca a regulari-
zação de aproximadamente 
quinhentos imóveis na Vila 
São Benedito, e setecentos 
no Goiabal.
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Licitação de
R$ 3,7 milhões 
para escolas 
de Guará

Foi aberta uma licitação em 
Guaratinguetá para contratar 
uma empresa para limpeza 
de escolas e creches muni-
cipais. O certame, aberto no 
início de setembro, se encerra 
nesta quarta-feira e prevê 
um investimento máximo de 
R$3,794 milhões. O contrato 
terá duração de 12 meses, e 29 
unidades de ensino municipais 
serão contempladas com os 
serviços. A iniciativa, justificada 
pelo Executivo, não foi bem 
aceita pelo Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Guaratinguetá).

Pág. 5

Paulo Viera 
para sessão e
abre guerra 
na Câmara

A sessão da última segunda-
-feira na Câmara de Cruzeiro 
deixou evidenciado um possí-
vel racha entre os vereadores. 
Paulo Vieira (PR) retirou 9 dos 
10 projetos que estavam em 
pauta para votação, entre eles, 
matérias voltadas ao meio am-
biente enviadas pela Prefeitura. 
Até mesmo propostas simples 
foram adiadas.

Paulo Vieira, em choque na Casa

Fotos: Arquivo Atos
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Mariza Hummel 
é eleita para 
presidir Câmara 
de Cachoeira

Os vereadores de Cachoei-
ra Paulista elegeram a nova 
mesa diretora da Câmara 
para 2020. A vereadora Ma-
riza Hummel (PP) foi eleita 
com nove votos a próxima 
presidente do Legislativo 
cachoeirense.

Passarela do 
Tigrão segue 
indefinida e tem 
novos protestos

Terminou sem acordo a au-
diência entre representantes 
da Prefeitura de Aparecida e 
da CCR Nova Dutra em ten-
tativa de definir o que fazer 
quanto à interdição da pas-
sarela do Tigrão. Sexta-feira 
teve novos protestos.

Renovação entre Sato e Sabesp 
por água e esgoto pode chegar 
a R$ 200 milhões em Ubatuba

Apenas 29% do esgoto de 
Ubatuba é tratado. A informa-
ção, confirmada pelo prefeito 
Délcio José Sato (PSD) em 
entrevista concedida ao Jornal 
Atos, levou a cidade a negociar 
a renovação do contrato para 
concessão de água e tratamen-
to de esgoto do município com 
a Sabesp (Companhia de Sanea-

mento Básico do Estado de São 
Paulo). A expectativa é ampliar 
o percentual de tratamento 
de esgoto e a necessidade de 
expandir a cobertura. Sato 
confirmou que as negociações 
estão próximas de um desfecho 
positivo para a assinatura da 
renovação.
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Ricardo Piorino

Vito Ardito

Paulo Vieira

Soliva, Celão e Bolsonaro 

Lorena – O presidente da Câma-
ra Mauro Fradique, que recorreu às 
redes sociais para  denunciar o Exe-
cutivo por suposto endividamento 
da máquina pública. Em sua nota 
no Facebook, utilizou alerta como 
ATENÇÃO POPULAÇÃO para in-
terpretar o projeto da Prefeitura que 
pede autorização do Legislativo para 
o financimento de R$ 10 milhões 
via Caixa Econômica Federal, como 
conta MILIONÁRIA. Vale lembrar 
que o empréstimo servirá para dar 
continuidade a obras de infraestru-
tura em VÁRIOS bairros da cidade, 
e pavimentações de muitas ruas, 
incluindo a revitalização da Avenida 
Peixoto de Castro. Plagiando o presi-
dente: ATENÇÃO VEREADORES!

Guaratinguetá – O prefeito 
Marcus Soliva, que na próxima 
quarta-feira, vai oficializar a ordem 
de serviço da construção do novo 
Pronto Socorro, objeto de um dos 
projetos de alta relevância de sua 
administração. Situado estrategi-
camente ao lado da Santa Casa da 
cidade, o local que abrigava uma 
Delegacia de Polícia, dará espaço a 
um complexo avançado de pronto 
atendimento, com capacidade para 
atender a população até com micro 
cirúrgias. Para fase de transfor-
mação do imóvel à realidade dos 
padrões de saúde, a Prefeitura já 
conta com recursos na ordem de 
R$3 milhões, oriundos do Ministé-
rio da Saúde.

Atos e Fatos
“O grande castigo para quem 
faz maldades é, sem dúvida, 
ser apreciado por gente má”

Márcio Meirelles  Platão

FALTA DE EDUCAÇÃO
Vivemos um momento em que a 

igualdade é o centro das discussões, 
em todos os sentidos. Igualdade 
racial, de gênero, de direitos e vai 
por aí.

A imposição social da ideia de 
que todos somos iguais.

Seria interessante que todos 
fossemos iguais, mas não é verdade.

Há um caráter que distingue as 
pessoas e podemos até definir como 
civilizadas ou não civilizadas: a 
educação. 

Pessoas educadas são mais ci-
vilizadas e estão em um patamar 
evolutivo acima da média da popu-
lação como um traço distintivo dos 
demais.

Não é fácil, num ambiente social, 
lidar com pessoas sem educação.

A educação tem vários patama-
res, do mais superficial, o que diz 
respeito as ações do cotidiano, ao 

mais profundo marcado pelo cui-
dado com os outros – a identidade 
do caráter de uma pessoa – e, por 
último, a ausência das coisas bási-
cas que torna impossível o convívio 
social.

Não se espera que as pessoas res-
pondam sobre todas as regras com-
plexas de convivência na sociedade, 
mas espera-se que sejam capazes de 
lidar com as regras mais simples, 
essenciais de um bom convívio.

A luta pela igualdade só terá 
vencedores quando o mundo não for 
dividido entre os que são educados 
e os que não são educados. 

A educação é definitiva e neste 
sentido não existe o “meio educa-
do”, porque esta situação já o clas-
sifica como não educado.

Os gestos mais simples que 
impacta o nosso dia a dia, na reali-
dade, define quem é a pessoa, a sua 
identidade, seu caráter.

As simples expressões: “por 
favor”, “com licença”, desculpe”, 
“obrigado” são expressões fun-
damentais no relacionamento das 
pessoas. Fomos a lua e somos inca-
pacidades de atravessar a rua para 
perguntar sobre a necessidade, o 
apoio, ao nosso vizinho.

Estas palavras não demonstram 
intimidade, são palavras necessárias 
em qualquer situação, base de boas 
maneiras, pilar da civilização.

Nas instituições bancárias o 
idoso, o acidentado e mulheres grá-

vidas, são identificadas por placas, 
filas especiais, porque a sociedade é 
incapaz de enxergar as dificuldades 
destas pessoas e organizar as filas 
cujo propósito é evitar a confusão e 
a desordem em um ambiente.

O instituto nacional do “fura 
fila”, na sociedade, é um esporte.

Os “espertos” que estacionam 
seus carros na vaga do idoso, do 
deficiente físico, “só um minuti-
nho”, e os que se sentam nos bancos 
do metrô reservado aos especiais e 
finge estar dormindo. 

Gestos que mostram o caráter 
da pessoa.

O mau uso do idioma, afirmando 
que ele está em processo de evolu-
ção é alimentar a ignorância.

A inversão dos valores balizando 
por baixo (coitados, o ensino no 
país é muito ruim), nivelando por 
baixo, nivelando pelo pior, negando 
a disposição de se esforçarem para 

aprender a própria língua e não a 
destruir para adaptá-la à sua falta 
de cuidado e conhecimento. Nivelar 
por baixo.

As reformas que a sociedade 
clama correndo paralelas em busca 
de uma outra grande reforma da 
convivência educada.

A sociedade brasileira entrou 
de cabeça no mercado de consumo 
sem adquirir o conceito e o exercício 
da cidadania. Resultado: pessoas 
endividadas e acidentes com morte 
no trânsito.

Agora, a sociedade porta um 
aparelho de comunicação universal 
sem ter atingido um nível médio de 
educação. Resultado: fakes (men-
tira), uma palavra em inglês, sem 
saber o sentido da maledicência na 
nossa língua pátria.

Diante deste panorama desastro-
so o presidente da república acha 
normal falar publicamente sobre a 
beleza(?) da esposa, de forma irôni-
ca, de um outro presidente, no caso 
da França, parceiro comercial do 
país; não respeitar a dor do flagelo 
de uma ditadura sobre a morte do pai 
da ex-presidente do Chile.

Ser educado é, inicialmente, 
respeitar seu semelhante em todos 
os sentidos.

O velho proverbio popular, cada 
vez mais atual: cada um dá o que tem!

Pessoas educadas são pessoas 
mais civilizadas.

Há falta de educação!

" O velho proverbio popular, 
cada vez mais atual: cada um 

dá o que tem!”

Bastidores da Política
De onde não se espera...

Quem diria que depois de vários 
mutirões em busca de novas filia-
ções, sob o sol escaldante na Praça 
Conselheiro de Guará, o PSL cai-
ria nas mãos de 
Rodrigo Roma, 
made-in-Eneas 
Pasin. Isso mes-
mo; nem Cel. 
Salomão, nem 
Moura Brasil, 
muito menos 
Fabrício da Ae-
ronáutica ga-
nharam o comando do partido do 
presidente Jair Bolsonaro, tido como 
colega de farda. Mineiramente, 
Eneas agiu direto e reto e mostrou 
melhor performance que os aposen-
tados das Forças Armadas, e ‘papou 
a sigla’ mais cobiçada para 2020.

Em dois toques
Com a possibilidade de definir 

um novo endereço partidário para 
disputar a reeleição em Guará, o 
prefeito Marcus Soliva convive com 
o assédio dos tucanos do Palácio 
dos Bandeirantes (sob protesto do 

diretório local), o convite do Demo-
cratas (leia-se Rodrigo Garcia), e a 
possiblidade de voltar ao seu partido 
de origem, o PSL. Mesmo com a 
festa dos Romas e Eneas em ganhar 
a nominata do partido, disseram que 
tudo não passa de provisória, já que 
entre as idas e vindas de Bolsonaro 
à Terra de Frei Galvão, ele andou 
conversando ‘de pé de orelha’ com 
o Soliva sobre eleição. Perguntem ao 
Marcio Almeida, que pode embarcar 
junto com Celão e o prefeito no PSL 
até abril de 2020... 

Se partido ganhar...
...eleição em Pinda – Rafael 

Goffi está com a ‘faca e o queijo nas 
mãos’ para acertar o alvo em 2020. 
Se não bastasse o PSDB de Doria, 
o vereador e prefeiturável declarado 
ganhou também com o apoio do 
DEM - do vice governador Rodrigo 
Garcia. Fontes ligadas ao tucano re-
velaram que ele, sem perder tempo, 
já acertou a nominata dos partidos, 
podendo receber apoio de um ter-
ceiro grupo de ‘porteira fechada’.

Procura-se
Embora a referência do ex-pre-

feito Vito Ardito esteja forte para 
a próxima temporada de caça aos 
votos em Pinda, sua ausência física 
tem sido notada 
pelas esquinas 
da cidade. De 
acordo com a 
patuleia, quem 
está torcendo 
para que ele de-
sista da disputa 
eleitoral é Ra-
fael Goffi, que 
sem perder tempo, segue assediando 
os principais apoiadores do ex-pre-
feito, com exceção de Norbertinho, 
é claro...

Com a palavra...

Frase do prefeito Fábio Marcondes, proferida ao 
presidente da Câmara Municipal, Mauro Fradique, 
em um encontro em que se apresentava a viabili-

dade do financiamento de R$ 10 milhões 
para obras de infraestrutura em Lorena.

"...Diga sempre a verdade 
para não esquecer 
o que você falou..."

Bola cheia
Com aplausos dos esportistas do 

populoso bairro do Vila Passos, o 
prefeito de Lorena, Fábio Marcon-
des, viabilizou a reforma do tradi-
cional ‘Campo do Rodovia’. Com 
um investimento de quase R$ 300 
mil, a obra consiste na implantação 
de novos alambrados, sistema de 
iluminação e nas construções de 
banheiros com acessibilidade, como 
também vestiários e lanchonete. A 
reforma foi comemorada pelos mo-
radores que passam contar com uma 
estruturada opção de lazer e de prá-
tica esportiva. Tem gente sugerindo 
a promoção de um campeonato com 
o nome do prefeito, que segundo a 
liderança do bairro, já vem deixando 
saudades em muitos lorenenses, que 
nos últimos anos presenciaram a re-
alização de um consistente pacote de 
obras de melhorias na infraestrutura 
do município.

Novo capítulo
Para incentivar a prática da lei-

tura em crianças e adultos de Uba-
tuba, o prefeito Délcio Sato (PSD) 
determinou a facilitação do processo 
de cadastramento de usuários da Bi-
blioteca Municipal. Com a mudan-
ça, os moradores não necessitarão 
mais apresentar fotos 3x4, cópias 
de documentos e de comprovantes 
de residências para o empréstimo 
dos livros do espaço público, basta 
aos leitores apenas mostrar o RG e 
informar o endereço. A iniciativa 
de Sato deverá aproximar ainda 
mais a população do vasto acervo 
da Biblioteca Municipal.

Ameaça velada
Apesar das prévias eleitorais 

de Ubatuba revelarem intenção de 
votos até para os ex-prefeitos Paulo 
Ramos e Eduardo Cesar, analistas 
da política litorânea acreditam que 
a prefeiturável Flávia Pascoal po-
derá se revelar a concorrente mais 
saliente à reeleição de Délcio Sato. 
Pelo que se ouve nas mais variadas 
rodas, com os investimentos da 
administração pública em pavimen-
tação - abrangendo praticamente 
todos os bairros da cidade e muitas 
outras obras que estão surgindo nos 
próximos meses, a tendência de Sato 
é crescer ainda mais no conceito da 
população, principalmente quando 
apresentar o projeto de construção 
de um novo e moderno hospital mu-
nicipal. Ai, será covardia...

Patinando
 Praticamente há 20 dias da aber-

tura de uma CPI na Câmara de Apa-
recida, para investigar os fatos que 
levaram o afastamento do prefeito 
Ernaldo Cesar do cargo – por obra 
de graça da Justiça, o presidente da 
Casa, Wadê Pedroso, ainda não de-
liberou entre os vereadores, os inte-
grantes da Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Há quem diga que o jogo 
de cena, já conhecido da maioria 
dos eleitores da Capital Mariana de 
Fé, é para transformar em ‘pizza da 
casa’, o que deveria ter um posicio-
namento definitivo sobre a situação 
do prefeito: fora definitivamente do 
cargo, ou...

A sorte está lançada
O processo seletivo para escolha 

do próximo vice do prefeito Marcus 
Soliva tem provocado desconforto 

dentro e fora da base governista. 
Internamente, até quem é ‘míope’ 
em política percebe que entre o vice 
Regis Yasumura e o presidente da 
Câmara Marcelo Coutinho – o Ce-
lão, as coisas não andam amistosas. 
No campo aberto das candidaturas, 
não será surpreendente à ninguém 
se viralizar as mensagens ‘secretas’ 
entre as lideranças daquele partido 
que já governou a cidade, acertando 
um plano B para oferecer um nome a 
vice, caso Soliva continue crescendo 
na preferência eleitoral. Perguntem 
àquele médico que já foi vice!!!

Saia justa
Enquanto a administração públi-

ca busca a rubrica da Câmara para 
viabilizar o financiamento junto à 
Caixa Federal de R$ 10 milhões 
(com juros inferiores a 1% do orça-
mento) para execução de obras de 
vital importância para população 
de Lorena, alguns vereadores se 
preocupam em acertar seus futuros 
salários. Ventos dos corredores 
do Legislativo dão conta que tem 
vereador buscando reajustar seus 
subsídios para no mínimo de R$ 11 
mil. Perguntem no banco do Carre-
rinha, na Praça Arnolfo Azevedo...

Que 'rei sou eu?'
O vereador Mário Notharangeli 

pode e continua sendo o presidente 
de direito da Câmara de Cruzei-
ro, porém, é inegavel que Paulo 
Vieira constantemente demonstra 

ser 'o presidente 
de direito', pela 
força do poder 
e c o n ô m i c o . 
Contrariado por 
não ser atendido 
em seus últimos 
interesses, esta 
semana, con-
forme já havia 

ameaçado anteriormente, Vieira re-
solveu terminar com a sessão antes 
do previsto. Em menos de quinze 
minutos, retirou nove de dez proje-
tos da pauta para vistas e dispersou 
os vereadores, sem que Notharangeli 
tivesse tempo de reagir...

O que muitos querem saber
Após o grampo telefônico que 

supostamente revelou 'verdades se-
cretas' do prefeito de Guará, alguém 
providenciou pelo menos uma varre-
dura geral nos telefones do gabinete 
para disfarçar?

Agenda do governador
Quem passa pela região do Vale 

na próxima quinta-feira, com des-
taque na cidade de Cunha, é o pre-
sidente da Assembleia Legislativa, 
Cauê Macris, porém, na condição 
de govenador em exercício. Segundo 
o gabinete do vereador de Guara-
tinguetá, João Pita (encarregado do 
protocolo político da visita) Cauê 
vai entregar oficialmente um recurso 
de R$ 300 mil ao prefeito Rolien 
Garcia, destinado a Santa Casa. Na 
oportunidade, deverá atender outros 
prefeitos de lideranças locais.

Afinando as parcerias
Quem presenciou o vice-prefeito 

de Pinda, Ricardo Piorino, saindo 
em campo para uma sequência de 
visitas às lideranças, pode sentir o 

clima de eleição 
no ar. Segundo 
os bem infor-
mados, Piorino 
está acelerando a 
possibilidade de 
novas alianças 
para adiantar ao 
máximo este tra-
balho de apoio, 

para que no auge da campanha à 
reeleição, Isael Domingues se pre-
ocupe apenas as apresentações de 
suas obras e projetos, como forma 
de prestação de contas.

Coronel Salomão



14 DE SETEMBRO DE 2019 3

Fotos: Arquivo Atos

Projeto segue em análise dos vereadores em regime de urgência, com parte técnica e estratégia 
de pagamento definidas; pavimentação, iluminação pública e drenagens estão entre as obras

Marcondes aguarda liberação da Câmara 
para investir R$ 10 milhões na infraestrutura

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena aguar-
da a aprovação da Câmara 
para firmar um empréstimo 
de R$ 10 milhões com a Caixa 
Econômica Federal para obras 
de infraestrutura. Após críticas 
de vereadores da oposição, 
o prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) negou irrespon-
sabilidade sobre a proposta e 
repudia politicagem em dis-
cussão sobre o projeto. O chefe 
do Executivo destacou que o 
pagamento não chega a 1% do 
orçamento municipal no ano.

Após investir cerca de R$ 12 
milhões em drenagens, Mar-
condes protocolou na última 
terça-feira, em pedido de regi-
me de urgência, a proposta de 
empréstimo através da linha de 
crédito Finisa (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamen-
to) no valor de R$ 10 milhões.

Segundo ele, além de ter dois 
anos de carência, o procedi-
mento é viável pelo pagamento 
de menos de 1% do orçamento 
ao ano. “É razoavelmente ba-
rata (linha de crédito), porque 
todo empréstimo não é barato, 
mas é 150 do CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário), 
que dá uma média de 11% ao 
ano. Vamos pagar na faixa de 
nem 1% do orçamento, os juros 
anualmente”, destacou.

O projeto contemplará dre-
nagem de vias na Vila Passos 
(R$ 1,461 milhão); contenção 
de margens do Rio Mandi, na 
avenida Carlindo dos Santos, na 
Vila Geny (R$ 479.946); ponte 
no Rio Mandi entre os bairros 

Vila Geny e Santa Edwiges (R$ 
376 mil); drenagem na avenida 
Papa João XXIII (R$ 294.576); 
gabião nas margens esquerda 
e direita no Olaria do Simão 
(R$ 507.530); recapeamento 
asfáltico, ciclovia e troca de 
iluminação da avenida Dr. Pei-
xoto de Castro (R$ 3.920.800), 
parques infantis para outros 
bairros (R$ 377.928); recons-
trução de pavimentação rua 24 
de Abril (R$ 105.537); gabião, 
recuperação e reconstrução 
da margem esquerda do rio 
Taboão, no conjunto habita-
cional Otto Ude (R$ 396,3 mil); 
drenagem na rua Pedro Amé-
rico, no Aterrado (R$ 480 mil); 
pavimentação em bloquetes e 
drenagem na “Comunidade Pé 
Preto”, no Parque das Rodovias 
(R$ 280 mil); construção de 
uma praça na Vila Vicenti-
na, no Parque das Rodovias 
(R$542.750) e drenagem em 
parte da Nova Lorena e Vila 
Nunes (R$ 677.601). 

Outras cidades da região, 
como Potim e Guaratinguetá, 
realizaram o mesmo emprés-
timo neste ano, R$ 6,5 milhões 
e R$ 10 milhões respectiva-
mente. Nos dois municípios, a 
destinação será apenas a pavi-
mentação. No caso de Guará, 
o investimento junto à Caixa 
soma R$ 27 milhões.

Um dos casos citados por 
Marcondes que reforçam a 
necessidade do investimento, é 
o da rua MMDC, na Vila Passos. 
Segundo ele, em período de 
fortes chuvas, a água chega 
a subir um metro dentro das 
residências, como a casa do 
senhor Jaime, sapateiro que 
tem um filho portador de ne-

cessidades especiais (paralisia 
total). Marcondes revelou que 
quando chove, é necessário 
erguer a cama do garoto para 
que a água não chegue até ele. 
“Esse senhor tem que esperar 
o próximo mandato para fazer 
essa obra, ou ela não é neces-
sária? Ele não está preocupado 
com a eleição, esse senhor quer 
a solução, ele paga imposto, 
tem direito e merece”, frisou 
o chefe do Executivo temendo 
uma retaliação da oposição na 
Câmara.

Como os projetos estão pron-
tos, a expectativa da Prefeitura 
é que a Câmara aprove a pro-
posta para que até dezembro 
as obras possam ser iniciadas 
e entregues no próximo ano. 
“No cronograma, temos que 
aprovar isso nas próximas 
duas ou três semanas para 
levar sessenta dias para assi-
nar os contratos e começar o 
desembolso para a Caixa fazer 
as licitações”.

No Legislativo – O assunto 
foi colocado em pauta pelo 
presidente da Câmara, Mauri-
nho Fradique (PTB), nas redes 
sociais, como um endivida-
mento para a próxima gestão 
com “uma conta milionária”, 
relacionando o empréstimo à 
venda dos 15 lotes aprovados. 

Fábio Marcondes, além de 
achar “infeliz” a postagem do 
parlamentar, explicou que pro-
jeto tem total envolvimento aos 
imóveis que serão leiloados, 
pois a proposta especifica que 
todo o dinheiro arrecadado 
com os leilões deverá ser depo-
sitado em fundo para quitação 
do empréstimo.

Segundo o prefeito, o leilão 

dos imóveis, aprovado pelos 
vereadores, seria revertido 
para essas obras, mas o tempo 
para concluir as vendas o pre-
ocupa. “Com o País estagnado, 
uma recessão monstruosa, o 
poder aquisitivo muito baixo, 
vamos por 15 imóveis em leilão, 
mas não vejo perspectiva da 
liquidez. Acredito que não se 
venderá tão fácil assim”.

Marcondes acredita que há 
uma ação política para não 
liberarem o financiamento. 
“Não vou deixar herança para 
ninguém. Acredito que em 16 
meses eu consiga vender. Esse 
dinheiro vai ficar guardado, os 
dois primeiros anos que têm 
juros de carência, já tira desse 
dinheiro. Então, estou pedindo a 
antecipação desse empréstimo”.

Confronto – Principal ad-
versário de Marcondes na 
eleição que garantiu o segundo 
mandato do prefeito, o pro-
fessor Sylvio Ballerini (PSDB) 
é apontado como mentor da 
proposta que tenta impedir 
o avanço do empréstimo jun-
to à Caixa. “Afirmo e tenho 
testemunhas. Na reunião do 
dia 21 de agosto, na casa do 
pré-candidato Sylvio Ballerini, 
para apresentar o PSDB como 
agora o novo partido, estavam 
cinco vereadores lá, e uma das 
pautas era justamente para não 
liberarem o empréstimo para 
o Fabinho. Mas o empréstimo 
não é pra mim, é para a Prefei-
tura. Então, tem uma conota-
ção com a próxima eleição o 
impedimento de receber esse 
dinheiro”, frisou Marcondes, 
que garantiu que espera me-
lhor discurso do tucano. “Eu 
não estou desrespeitando o 
professor Sylvio Ballerini, estou 
dizendo os fatos. O senhor tem 
que ter uma postura política 
desenvolvimentista, respeitosa 
com quem lhe venceu a eleição 
com a população da cidade”.

Ainda sobre Ballerini, o pre-
feito revelou que vem mano-
brando sua segunda adminis-
tração, desde a interferência 
para a presidência da Câmara 
(Waldemilson da Silva, o Tão - 
PR). “Esse pré-candidato está 
muito irresponsável, a conduta 
política dele é negativa ao pro-
gresso da cidade, a atenção a 
população com um gesto desse 
de uma manobra”.

O chefe do Executivo des-
tacou que não tem candidato 
para 2020, mas que está à 
disposição para debaterem, 
ao vivo, no Atos no Rádio, os 
projetos para Lorena. “Para 
trocarmos ideias, debates do 
futuro, com o seu projeto para 
a cidade, se o senhor (Sylvinho) 
achar que estou mentindo, fico 
à sua disposição para lhe pro-
var que não estou mentindo”.

Ballerini – Citado pelo pre-
feito, o prefeiturável tucano foi 
procurado pela reportagem do 
Jornal Atos. Ele negou partici-
pação no debate sobre o em-
préstimo. “Isso não é verdade. 
Nunca participei de manobra 
nenhuma junto à Câmara. A 
maior bancada da Casa foi 
eleita através de meu ex-par-
tido PTB, e isso passa longe de 

O prefeito Fábio Marcondes, que espera por votação sobre pedido de liberação de empréstimo com a Caixa

Obra em Lorena para drenagem; investimento em estrutura pluvial é aposta para amenizar problemas
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ser algo conspiratório. Além 
disso, uma rápida pesquisa 
nos arquivos da Câmara, você 
(reportagem) poderá ver que 
os projetos do prefeito foram 
em sua maioria aprovados pe-
los vereadores, inclusive suas 
contas rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas”.

Sobre o apontamento de 
manobra na eleição de Tão, 
que teria sido comandada por 
Ballerini, o professor garantiu 
que se manteve distante do 
debate. “O que houve na ver-
dade foi uma composição dos 
vereadores ditos de oposição 
com o vereador Tão, eleito pela 
coligação do prefeito. Mais 
uma vez a maior bancada da 
Câmara, o PTB, achou por bem 
declinar seu apoio ao vereador 

Tão, lembrando que o vereador 
Cleber Maravilha do PRB, elei-
to em meu palanque, votou no 
vereador Beto Pereira (DEM), 
candidato a presidente apoiado 
pelo prefeito. Inclusive, em 
2012, o vereador Beto Pereira 
esteve na minha sala na prefei-
tura da EEL/USP e pediu para 
falar com os vereadores que 
eram do nosso partido à época, 
e disse a ele que poderia falar 
com eles, ou seja, algo natural 
das casas legislativas, longe de 
ser mais uma vez algo conspi-
ratório contra o prefeito”.

A acusação de que o prefeitu-
rável sediou uma reunião com 
vereadores para acertar a opo-
sição ao empréstimo também 
foi rechaçada por Ballerini. “O 
encontro citado pelo prefeito 
realmente existiu, mas o pro-

jeto em questão não esteve em 
pauta. Fui questionado sobre o 
assunto e dei a minha opinião, 
de que acho temerário um 
gestor deixar dívidas para o 
sucessor, mas foi uma opinião 
meramente especulativa, longe 
de ações conspiratórias que 
parecem ser afeitas por parte 
do prefeito”.

O pedido de Marcondes para 
debater com o adversário polí-
tico as necessidades de Lorena, 
não foi aceito. O professor 
garantiu que “cabe acontecer 
no momento oportuno, e que 
a lei eleitoral assim o permite. 
No tempo adequado estarei 
pronto para debater com o 
eventuais pré-candidatos para 
debatermos (sic) os destinos 
de Lorena”.

“Não vou deixar herança 
(dívidas) para ninguém. 

Acredito que em 16 meses 
eu consiga vender (imóveis). 

Esse dinheiro vai ficar 
guardado".

Fábio Marcondes, sobre plano que já deixa caixa 
para quitar possível empréstimo
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Sessão ‘relâmpago’ de 15 minutos marca semana de atrito entre vereadora, em atrito com a base

Paulo Vieira barra projetos com nove pedidos
de vistas, e abre guerra na Câmara de Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A sessão da última segunda-
-feira na Câmara de Cruzeiro 
deixou evidenciado um possí-
vel racha entre os vereadores. 
Paulo Vieira (PR) retirou 9 dos 
10 projetos que estavam em 
pauta para votação, entre eles, 
matérias voltadas ao meio am-
biente enviadas pela Prefeitura.

O vereador Charles Fer-
nandes (PR) havia pedido a 
supressão do grande expe-
diente (momento em que os 
vereadores discursam por nove 
minutos em plenário), restando 
apenas um texto, o que levou a 
sessão a ser encerrada em 15 
minutos.

Alegando que os projetos 
estavam sem as explicações 
devidas, Vieira, que faz parte 
das comissões de Finanças e 
Orçamento, e Justiça e Reda-
ção, pediu vistas das matérias.

S o b r e  o  p r o j e t o 
nº1.962/2019, que tratava de 
doação de terreno no Cemitério 
Santa Cruz para o Asilo São 
Vicente de Paulo, o vereador 
questionou a finalidade da 
doação e cobrou documentos, 

que ele disse serem neces-
sários para comprovação da 
necessidade.

Outros seis projetos, também 
enviados pelo Executivo, trata-
vam sobre questões ambien-
tais, e mesmo com a urgência 
na votação, o vereador pediu 
a retirada de todos da pauta, 
alegando que era necessária 
uma explicação mais detalha-
da das matérias por parte da 
secretaria de Meio Ambiente.

Mas não foram só matérias 
do Executivo que Paulo Viei-
ra retirou da pauta. Outras 
matérias enviadas por outros 
vereadores também foram sus-
pensas. Sérgio Blóis (PR) pedia 
a criação de um projeto chama-
do “Troco Solidário”. Claudete 
Araújo (PV) havia apresentado 
indicação de nome para uma 
estrada vicinal do município. 
Nos dois casos, Paulo Vieira 
disse que precisava de mais 
tempo para análise.

Todos os projetos tinham 
parecer favorável, ou seja, já 
haviam sido debatidos interna-
mente e contavam com aval do 
departamento jurídico.

Insatisfação – Não foi apenas 
nesta última segunda-feira 
que houve um clima evidente 

de animosidade na Casa. Na 
sessão do último dia 2, Paulo 
Vieira já havia dado sinais de 
insatisfação com relação ao 
andamento dos trabalhos.

Na oportunidade, ele chegou 
a falar em tom alterado de voz, 
que os vereadores estavam 
apenas carimbando os proje-
tos que vinham da Prefeitura, 
sem uma análise prévia, nem 
mesmo o devido debate.

O histórico da Câmara apon-
ta um racha entre os parlamen-
tares, desde que um projeto de 
Vieira, que sugeria o aumento 
de 16 para 50 no número 
de vagas de mototaxistas foi 
rejeitado por 7 votos a 2. Mais 
votado da última eleição, Vieira 
entendeu a reprovação de um 
de seus projetos como uma 
“declaração de guerra”.

Assessores também descon-
fiam que Paulo Vieira tenha 
rompido com o prefeito Thales 
Gabriel (SD), e que por essa 
razão, os projetos da Prefeitura 
estejam sendo retirados para 
pedido de vistas.

A reportagem do Jornal Atos 
tentou contato com Vieira e ou-
tros vereadores, mas nenhum 
deles quis se pronunciar sobre 
o assunto.

O vereador Paulo Vieira, que pediu vistas de 9 dos 10 projetos da ordem do dia na sessão desta semana

Fotos: Rafael Rodrigues

Edital exige ônibus mais modernos, e preço do transporte coletivo deve chegar a R$ 4,60 no município

Pinda aguarda decisão do TCE para retomar licitação

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba foi surpreendida 
no último dia 4 com a decisão 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo) sobre a 
suspensão da licitação para 
concessão do transporte cole-
tivo. O processo foi aberto em 
agosto para firmar um novo 
contrato de dez anos.

O prazo para a entrega das 
propostas das empresas inte-
ressadas terminaria no último 
dia 5, mas antes que pudesse 
ser encerrado, o edital foi sus-
penso a pedido do Tribunal 
de Contas. A cidade recebeu 
a documentação referente 
à impugnação e o pedido de 
esclarecimento a itens do edi-
tal. No momento, o município 
está na fase de apresentar os 
esclarecimentos necessários e 
encaminhar para o TCE.

Segundo o secretário de Se-
gurança Pública, José Sodário 

Viana, outros dois interessados 
encaminharam através de pro-
cessos administrativo pedido 
de esclarecimento em relação 
a itens também relacionados 
ao edital. “Qualquer cidadão, 
ao verificar o edital, pode pedir 
impugnação, esclarecimento 
de um determinado item pre-
sente no edital. As empresas do 
ramo de transporte acessaram 
o edital e solicitaram o escla-
recimento e questionaram”, 
explicou Sodário.

Após respostas aos questiona-
mentos, a Prefeitura aguarda a 
decisão do Tribunal de Contas 
para dar continuidade ao pro-
cesso licitatório. Atualmente, 
a empresa responsável pelo 
transporte é a Viva Pinda, na 
cidade desde 2004. O con-
trato com a empresa venceu 
em 2014 e, desde então, uma 
nova licitação não é feita e o 
serviço estendido ano a ano. A 
última renovação foi feita em 
dezembro de 2018 e vale até o 
fim deste ano, quando a gestão 
pretendia ter um novo contrato.

“A administração iniciou o 
processo para lançar o edital 
no início da gestão, em 2017, 
e começou com audiências 
públicas realizadas nos bair-
ros. Em 2018, foi contratada 
uma empresa para dar sequ-
ência aos estudos e apresen-
tação de um diagnóstico de 
todo município da realidade 
local, e agora no meio do 
ano foi feita a apresentação 
do edital”.

O documento apresenta o 
modelo de transporte público 
mais moderno, com controle 
operacional, wi-fi e o controle 
de gestão de frota. No modelo, 
a Prefeitura não paga a opera-
ção, apenas abre espaço para 
que o serviço seja explorado 
pela vencedora. O valor é 
baseado no volume de linhas 
e passageiros. Atualmente, 
a passagem custa R$ 4,40, 
e segundo o secretário, será 
considerada a empresa que 
apresentar o menor preço de 
tarifa. A previsão é de que seja 
de R$ 4,60.

Principal ponte de embarque e desembarque do transporte público de Pinda; licitação segue travada

Fotos: Arquivo Atos

Vereadora da base governista se prepara para assumir Casa, marcada por polêmicas e racha sobre propostas na cidade

Mariza Hummel é eleita para presidir Câmara de Cachoeira

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

Os vereadores de Cachoeira 
Paulista elegeram, na última 
segunda-feira, a nova mesa 
diretora da Câmara para 
2020, último ano da atual 
legislatura. A vereadora Ma-
riza Hummel (PP) foi eleita 
com nove votos a próxima 
presidente do Legislativo 
cachoeirense.

Com maioria compondo a 
base governista, a presidên-
cia da Câmara foi disputada 
por dois vereadores que já 
demonstraram mais afinida-
de com a atual administração.

Além de Mariza, concorria 
ao posto o vereador Aldeci 
Baianinho (PSC), que além 
do seu próprio voto, recebeu 
o apoio de Nenê do São João 
(PSB). Carlinhos da Saúde 
(PSD), com problemas de 
saúde, não pode votar, e os 
demais parlamentares op-
taram pela vereadora para 

assumir a cadeira.
Mesmo compondo a oposi-

ção, os vereadores Professor 
Danilo, Dadá Diogo e Thales 
Satim também escolheram 
o nome de Mariza Hummel. 
“Pretendo continuar com 
os projetos voltados para 
sociedade, principalmente 
para as mulheres, fazendo 
uma administração amigável, 
pautada na transparência, 
moralidade, impessoalidade 
e na eficiência”, contou a 
parlamentar. 

Para a mesa foram eleitos 
os vereadores Max Barros 
(DEM), escolhido como vice-
-presidente, Dimas Barbosa, 
e Vica Ligabo (PTB), respecti-
vamente primeiro e segundo 
secretários.

Mariza Hummel fez questão 
de ressaltar que apesar de 
existirem os vereadores da 
base e oposicionista, ela se 
encontra em uma posição de 
conforto devido à sua experi-
ência e bom relacionamento 
na Casa. “Tenho um bom 

relacionamento, inclusive da 
oposição, de quem também 
tive voto, e por isso acredito 
que teremos uma administra-
ção tranquila, pelo respeito 
que temos um pelo outro”. 

Em seu sexto mandato, a 
vereadora tenta manter a 
neutralidade, estendendo 
os elogios ao prefeito Ed-
son Motta (PR). “Tenho um 
bom relacionamento com 
o senhor prefeito, e mesmo 
votando alguns requerimen-
tos para fiscalização, não sou 
de briga. E pelo que venho 
acompanhando, o senhor 
prefeito vem realizando um 
bom trabalho”, finalizou.

Casa polêmica – O último 
ano de mandato deve ser de-
safio para Mariza Hummel. 
Ela assumirá a direção da 
Câmara em meio às polêmi-
cas entre a base governista 
e a oposição, amplificadas 
em 2019 após votações que 
salvaram o prefeito de cas-
sação, como na acusação de 
contrato ilegal com empre-

sas de advocacia (com vitória 
da base), e a reprovação por 
7 votos a 6 do projeto de lei 
encaminhado pelo prefeito, 
que tinha como proposta a 
promoção de referência aos 
servidores municipais com 
tempo para aposentadoria 
pela Previdência Social (vi-
tória da oposição).

Outra polêmica na Casa: 
um projeto que pede redu-
ção dos salários dos vere-
adores, para a legislatura 
2021 a 2024, está sendo 
analisado. A cidade conta 
com 13 parlamentares, que 
têm salário de R$ 4,2 mil. 
A alternativa dos vereado-
res é reduzir o valor para 
R$1.310, e do presidente da 
Casa de R$ 5.961,35 para 
R$ 1.713. A folha mensal de 
pagamento dos parlamen-
tares chega a R$ 59 mil. A 
ideia inicial do projeto era 
de reduzir para um salário 
mínimo (atualmente de 
R$998), mas acabou sendo 
reavaliado.

A vereadora Mariza Hummel, que assume a Câmara a partir de janeiro

Fotos: Reprodução



14 DE SETEMBRO DE 2019 5

Certame deve ser definido na próxima semana; Sindicato é contra terceirização

Prefeitura de Guará abre licitação de
R$ 3,7 milhões para limpeza de escolas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi aberta uma licitação em 
Guaratinguetá para contratar 
uma empresa para limpeza de 
escolas e creches municipais. 
O certame, aberto no início 
de setembro, se encerra nesta 
quarta-feira e prevê um inves-
timento máximo de R$ 3,794 
milhões. O contrato terá dura-
ção de 12 meses, e 29 unidades 
de ensino municipais serão 
contempladas com os serviços.

A iniciativa, justificada pelo 
Executivo, não foi bem aceita 
pelo Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de Gua-
ratinguetá), que é contra a 
terceirização e pede abertura 
de vagas de serviços gerais 
por meio de concurso público. 
Paralela à licitação, está em 
andamento o processo de ins-
crições para o concurso público 
municipal.

O presidente do Sindicato, 
José Eduardo Ayres, afirmou 
que o quadro de funcionários 
contratado para serviços ge-
rais é pequeno. Ayres afirmou 
que mesmo com a abertura do 
concurso, não há vagas ligadas 
a serviços gerais e que a deman-
da de trabalho tem crescido ao 

longo dos anos, na medida em 
que há um descompasso entre 
o número de servidores e os 
serviços necessários.

“Nós somos contra qual-
quer tipo de terceirização por 
entendermos que isso acaba 
com o serviço público aos 
poucos. Queremos a abertura 
de um concurso público para 
contratar as pessoas através 
desse concurso”, afirmou. “Ele 
(prefeito) abriu um concurso 
agora, mas não tem vagas para 
serviços gerais”, concluiu.

Soliva e Ayres, mais uma vez de lados opostos em debate de Guaratinguetá; licitação enfrenta oposição

Fotos :Divulgação PMS

Ayres foi questionado so-
bre o número de servidores 
concursados como serviços 
gerais. “Hoje são 240 nessa 
função, dos três mil funcioná-
rios. É pouco, pois aumentou 
a demanda e não há concurso 
há um bom tempo. É preciso 
contratar, mas por meio do 
concurso público. Essa é a 
nossa defesa”, ressaltou.

O chefe do setor de Licitações 
da Prefeitura, Ademar dos San-
tos, confirmou as informações 
principais referentes ao certa-

me. “A estimativa é de R$3,7 
milhões aproximadamente. 
Esse é o valor estimado. No dia 
que a licitação for acontecer, 
dependendo do número de em-
presas, esse valor tende a cair 
consideravelmente”, afirmou.

Caso não haja apresentação 
de recursos e impugnações, a 
Prefeitura trabalha com a esti-
mativa de que o contrato seja 
assinado em até um mês. Caso 
haja impugnação, o Executivo 
trabalha com um prazo mais 
estendido.

Aparecida é obrigada a 
realizar melhorias para 
famílias do Santa Edwirges

Rafael Rodrigues
Aparecida

Uma decisão do TJ-SP (Tribu-
nal de Justiça do Estado de São 
Paulo) obrigou a Prefeitura de 
Aparecida a realizar melhorias 
de infraestrutura no bairro 
Santa Edwirges. A medida 
estabelece o prazo de um ano 
para que a administração 
possa realizar ações como a 
regularização do loteamento 
com apresentação de um pro-
jeto fundiário aprovado pelos 
órgãos competentes, além do 
registro imobiliário.

O tribunal acompanhou o 
voto da relatora do caso, a de-
sembargadora Heloísa Martins 
Mimessi, negando o recurso 
impetrado pela Prefeitura no 
ano passado, quando já havia 
sido condenada ao pagamento 
de uma multa de R$ 5 mil por 
dia pelo descumprimento das 
melhorias no local.

Além das ações burocráticas, 
o município deveria ter reali-
zado obras de infraestrutura 
no local, que há trinta anos 
aguarda melhorias, mas que 
nunca foram feitas devido à 
alegação de irregularidade no 
loteamento.

No recurso apresentado 
à Justiça, a administração 
municipal negou irregulari-
dade e omissão, transferindo 

a responsabilidade da re-
gularização aos trâmites do 
“Programa Cidade Legal”, 
responsável pela legalização 
do loteamento.

Em seu voto, a relatora 
destacou que a inclusão da 
regularização no programa, 
desde fevereiro de 2014, não 
transfere o dever da munici-
palidade.

Em 2016, o então prefeito 
de Aparecida, Antônio Márcio 
de Siqueira (PSDB), havia 
anunciado a regularização 
do loteamento através do 
programa Cidade Legal, do 
Governo do Estado. À época, a 
administração havia creditado 
a conquista como resultado da 
parceria entre Município e o 
Estado, com a contrapartida 
dos moradores.

O secretário de Justiça e Ci-
dadania, Marco Aurélio Piza, 
confirmou que a Prefeitura 
já foi notificada da decisão, e 
que já está chegando ao fim 
o impasse para regularização 
do bairro.

“O município está em con-
tato direto com o Programa 
Cidade Legal. Estamos deba-
tendo essa decisão judicial. 
Como estamos em fase de 
cadastros das famílias que 
moram lá, acreditamos que 
muito antes desse prazo a 
regularização estará concre-
tizada”, avaliou Piza. 

Com quarenta núcleos irregulares, 
Prefeitura regulariza mil imóveis
Convênio com a Fundação Itesp beneficia moradores do Goiabal e Vila São Benedito

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba assinou na última 
quarta-feira um convênio 
com a Fundação Itesp (Ins-
tituto de Terras do Estado 
de São Paulo) para regula-
rização de mil unidades nos 
bairros Vila São Benedito e 
Goiabal. O trabalho faz parte 
do programa da Prefeitura 
“Meu Bairro é Legal”.

O contrato busca a regula-
rização de aproximadamen-
te quinhentos imóveis na 
Vila São Benedito, e setecen-
tos no Goiabal. Hoje, Pinda 
conta com cerca de quarenta 
núcleos irregulares. Segun-
do o secretário de Habita-
ção, Marcelo Martuscelli, 
a estimativa do Executivo 
é regularizar de seis a oito 
mil imóveis na cidade. “A 
diferença entre contrato e 
convênio é que quando você 
faz um convênio você entra 
na fila de espera e disputa 
com todos os municípios do 
estado. Agora, quando você 
faz na modelagem de con-
trato, você tem preferência 
com prazo de início, meio e 
fim”, explicou Martuscelli.

Os imóveis irregulares 

causam um déficit aos co-
fres municipais por não 
estarem registrados no 
cartório e não pagarem 
IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano). A partir do 
momento que legaliza a si-
tuação, valoriza os imóveis, 
aquece o mercado imobiliá-
rio, gera riqueza não só no 
cartório, mas também na 
mão de obra. “Onde esses 
núcleos estão construí-
dos, eles solicitam para a 
Prefeitura creche, ônibus, 
luz, água, escola, Posto de 
Saúde. E não paga o IPTU, 
a Prefeitura injeta sendo 
recurso em um lugar que 
não tem nenhum retorno. 
No próximo pagamento de 
IPTU, sendo que nunca pa-
garam, a cidade já consegue 
cobrir o custo da parceria 
entre Prefeitura e Itesp”. A 
previsão para o início dos 
trabalhos de regularização 
do Vila São Benedito é até 
a segunda quinzena deste 
mês.

O Executivo está dando 
andamento em outros pro-
cessos de regularização, 
como o Cidade Legal. Para 
o Mossoró está-se progra-
mando uma titulação no 
cartório para serem en-

tregues, entre sessenta a 
noventa dias, os certificados 
a 105 famílias. “Pegamos 
os processos de outros pro-
gramas sociais, que foram 
feitos em outras gestões, e 
estamos dando andamento 
na documentação. Existe um 
momento que essas doações 
têm que ser transmitidas de-
finitivamente aos titulares, 
então estamos fazendo um 
apanhado de alguns proje-
tos que foram realizados no 
passado e acelerando para 
que essas famílias sejam 
contempladas”.

Há cerca de quarenta dias 
foram entregues títulos a fa-
mílias do Maricá e Castolira. 
Neste sábado, será a vez do 
Nova Esperança, com cerca 
de 150 títulos, os próximos 
bairros a receber são o Li-
berdade e Bem Viver.

Além do Cidade Legal e 
“Meu Bairro é Legal”, a Pre-
feitura realiza o “Top Five”, 
que atinge cinco bairros 
(Campinas, Feital, Campini-
nha, Paulino de Jesus e Man-
dú). “Cada bairro tem uma 
determinada fase, porque a 
regularização vai e 15 a 20 
fases, tem uns que estão na 
fase oito, outros na fase 12 
e assim sucessivamente. Ele-
gemos algumas prioridades 
nesses núcleos, como tempo 
de existência  e parceria 
com o Ministério Público 
e com o cartório, porque 
uma vez que esses núcleos 
não foram fiscalizados no 
passado  pelo poder público, 
sofremos ação civil, multa 
diária para o município”, 
finalizou Martuscelli.Isael Domingues, durante entrevista ao Jornal Atos sobre convênio com Itesp para regularização de áreas

Fotos: Arquivo Atos

Prefeitura perde ação e Tribunal dá um 
ano para realização de obras no local

Escorpiões assustam pais de 
alunos em escola de Aparecida

Letícia Noda
Guaratinguetá

Entre a tarde do último dia 
6 e a manhã desta última 
segunda-feira, pais de alunos, 
em Aparecida, se assustaram 
com a quantidade de baratas 
e escorpiões que apareceram 
no entorno da escola munici-
pal “Valadão”. De acordo com 
testemunhas, era possível 
ver uma grande quantidade 
de animais peçonhentos nos 
muros da unidade, assustando 
não só as crianças, mas até 
mesmo os adultos.

Após um vídeo mostrando 

pais de alunos matando escor-
piões na porta do colégio ter 
viralizado nas redes sociais, 
a Prefeitura, com o DSM (De-
partamento de Serviços Muni-
cipais), realizou um trabalho 
de limpeza emergencial, 

Mesmo depois de um final 
de semana, com a limpeza, os 
próprios funcionários do DSM 
ainda encontraram vários 
escorpiões no local.

“Eu tenho uma filha na esco-
la e fiquei muito preocupada, 
porque eu não sabia dessa 
situação, fiquei sabendo pelos 
vídeos que recebi no celular. 
A gente fica com medo de 

alguma coisa acontecer, ain-
da mais lá, que tem criança 
muito pequena estudando”, 
contou a dona de casa Maria 
Alice.

A secretaria de Educação 
informou que assim que 
tomou conhecimento do pro-
blema, solicitou ainda no final 
da sexta-feira dedetização 
do local, que aconteceu no 
sábado. Além disso, a pasta 
afirmou ter realizado a lim-
peza interna e no entorno do 
prédio escolar.

A Vigilância Epidemiológica 
também realizou vistoria no 
local, encontrando excesso 

de mato e alguns materiais 
recicláveis. Os técnicos orien-
taram a direção da escola a 
colocar telinhas nos ralos e 
janelas, rodinhos nas portas 
e não deixar caixas de brin-
quedos no chão.

A administração orienta 
que em caso de picada de es-
corpião, o paciente deverá ser 
encaminhado para o Pronto 
Atendimento e avaliado pelo 
médico para realização de 
bloqueio (analgesia no local 
para amenizar a dor), e caso 
seja necessária, a aplicação 
do soro. Como Aparecida 
não recebe o medicamento 
do Estado, o paciente de-
verá ser encaminhado ao 
Posto Estratégico de Soros e 
anti-venenos para aranhas, 
escorpiões, cobras na cidade 
vizinha, Guaratinguetá.
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Tribunal de Contas suspende licitação da água de Potim
TCE vai analisar edital licitatório após pedido de impugnação; certame previa contrato de 35 anos por R$ 250 milhões

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Tribunal de Contas do Es-
tado suspendeu a licitação de 
concessão de água e esgoto 
de Potim. A decisão foi to-
mada na última quarta-feira, 
após pedido de impugnação 
feito por uma das empresas 
concorrentes. O certame es-
tava na reta final e contava 
com seis participantes. A 
Prefeitura aguarda análise 
do TCE para fazer possíveis 
correções no edital.

O abastecimento e trata-
mento de água, e o trata-
mento do esgoto do municí-
pio serão contemplados no 
contrato, que terá duração 

de 35 anos. O valor total 
do contrato será de R$ 250 
milhões. De acordo com 
enquetes feitas pelo Jornal 
Atos, a qualidade da água é 
uma das principais queixas 
de moradores da cidade. 

Chefe do departamento ju-
rídico da Prefeitura, Rafaela 
Pedroso ressaltou que a lici-
tação é aguardada há muito 
tempo pelos moradores. Ela 
não se mostrou surpresa com 
a suspensão, já que pedidos 
de impugnações costumam 
ser feitos para que alguma 
empresa ganhe tempo no cer-
tame licitatório. “Para nós, já 
era esperada. É uma medida 
prévia que qualquer pessoa 
pode requerer. Para nós é até 

bom, pois nosso edital será 
analisado previamente pelo 
Tribunal de Contas, e se tiver 
qualquer erro, a gente está 
aqui para corrigir e ficar com 
o edital o mais transparente. 
Queremos uma concorrência 
idônea”, afirmou Rafaela.

Não há um prazo definido 
para a análise do TCE, mas a 
representante da Prefeitura 
acredita que dentro de ses-
senta dias já haverá um pa-
recer do Tribunal. “Quando o 
TCE faz a suspensão, quando 
a gente republica, qualquer 
empresa que não tenha reti-
rado o edital, pode retirá-lo 
(sic)”, esclareceu a chefe do 
Jurídico, que destacou que 
a Prefeitura apresentará 

Concessionária afirma que responsabilidade é exclusiva da Prefeitura, que chegou a oferecer R$ 320 mil 
para reforma; local tem manifestações e represália com tiros de balas de borracha e bombas de gás

Aparecida e Nova Dutra seguem sem acordo 
e passarela do Tigrão tem novos protestos

Uma das três manifestações na passarela do Tigrão, no trecho de Aparecida, da Via Dutra; situação segue sem definição e com novos protestos

Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Aparecida

Terminou sem acordo a au-
diência entre representantes 
da Prefeitura de Aparecida 
e da CCR Nova Dutra em 
tentativa de definir o que 
fazer quanto à interdição da 
passarela que dá acesso ao 
bairro Perpétuo Socorro, po-
pularmente conhecido como 
Tigrão. O acesso foi fechado 

devido as más condições de 
utilização do espaço, que 
tem oxidação por toda sua 
extensão. A situação voltou a 
gerar protestos, na noite desta 
sexta-feira, quando a polícia 
foi chamada parta dispersar 
os manifestantes.

A Promotoria de Justiça de 
Aparecida determinou a inter-
dição no fim de julho. Foram 
registrados dois protestos de 
moradores da região, que in-

vadiram a rodovia Presidente 
Dutra, em seguida, foi agen-
dada a audiência. Segundo o 
secretário de Justiça e Cida-
dania de Aparecida, Marco 
Aurélio Piza, o Executivo fez 
uma proposta para que as 
duas partes assumissem o 
compromisso pela reforma 
da passarela.

“A Prefeitura fez uma pro-
posta de R$ 320 mil”, afirmou. 
“Fomos abertos à discussão, à 

negociação e ao acordo, mas 
infelizmente a concessionária 
ficou dura nesse sentido de 
não ser a responsável pela 
passarela. O Ministério Públi-
co entende que a responsabi-
lidade é solidária, ou seja, das 
duas partes”, afirmou Piza.

Sem uma solução imediata 
sobre a reforma do acesso, ele 
destacou que o Executivo se 
comprometeu a colocar um 
transporte alternativo para 

atender as necessidades dos 
moradores desse bairro. “Exis-
te um estudo nesse sentido, 
que não se efetivou, mas vai 
se efetivar em breve, tudo isso 
feito com base nas propostas 
dos próprios moradores. Eles 
compreendem a situação, 
necessitam do acesso da 
passarela, mas entendem a 
discussão”.

Ao todo, R$ 1 milhão foi 
bloqueado dos cofres muni-
cipais após decisão judicial. 
O departamento jurídico já 
ingressou com pedido de 
suspensão do bloqueio, já 
que essa ação pode causar 
prejuízos à administração 
municipal.

A passarela foi novamente 
fechada pela Prefeitura de 
Aparecida, e o acesso foi 
lacrado com arame farpado. 
Essa é a quarta interdição 
distinta que o Executivo fez 
para bloquear a passagem 
de moradores, todas as ante-
riores não foram suficientes. 
Piza foi questionado sobre a 
remoção da passarela. “A gen-
te entende que a passarela é 
importante. O município não 
pensa em remover a passa-
rela e deixar a população 
desguarnecida, o objetivo é 
realizar a reforma para que 
a passarela fique de acordo 
com as normas de segurança 
e garanta a integridade física 
dos transeuntes e dos moto-
ristas”, concluiu.

Por meio de nota, a CCR 
Nova Dutra respondeu ao 
Jornal Atos: “...a responsabi-
lidade pela manutenção da 
passarela localizada no Km 
69,4 da Via Dutra é exclusiva 
do município de Aparecida, 
fato este, já reconhecido 
nesta decisão pelo Tribunal 

de Justiça. A concessionária 
tem se demonstrado dili-
gente no cumprimento de 
suas obrigações contratuais, 
acompanhando e fiscalizando 
atentamente as condições da 
passarela”.

Protestos – Moradores da 
região do bairro Perpétuo 
Socorro voltaram a se ma-
nifestar contra a interdição 
da passarela na noite desta 
sexta-feira. Após voltar a 
fechar a pista do sentido Rio 
de Janeiro da Via Dutra, os 
manifestantes foram disper-
sados pela tropa de choque 
da Polícia Militar, que chegou 
a utilizar bombas de gás 
lacrimogênio e armas com 
balas de borracha. No local, 
foram ouvidos vários disparo 
durante a ação para liberar 
as pistas, que já haviam sido 
foco de protestos na semana 
anterior.

Antes das manifestações 
existiam duas manilhas de 
concreto bloqueando par-
cialmente a passagem dos 
moradores. Após a primeira 
manifestação, a Prefeitura 
lacrou a passarela com dois 
portões baixos de ferro. No 
dia 6, os moradores fizeram 
uma nova manifestação e vol-
taram a interditar o tráfego 
de veículos na altura do Km 
69 da Rodovia Presidente 
Dutra, sentido Rio de Janeiro. 
Os moradores quebraram os 
portões e as duas manilhas, li-
berando o fluxo de pedestres.

Após dois protestos, rea-
lizados na última semana, a 
Justiça bloqueou R$ 1 milhão 
da Prefeitura para que a pas-
sarela seja definitivamente 
interditada. Na última sexta-
-feira foi realizada a audiên-
cia que terminou sem acordo.

uma resposta ao Tribunal de 
Contas no início da semana.

Com a suspensão, será 
necessário aguardar os pos-
síveis apontamentos do TCE. 
Em seguida, o Executivo 
deve corrigir, caso haja fa-
lhas, antes da nova publica-
ção do certame licitatório.

O edital de licitação foi 
feito pela Prefeitura de 
Potim, que contou com o 
suporte e assessoria de uma 
empresa contratada. “É uma 
licitação muito específica 
que necessita de uma grande 
experiência. Não tínhamos 
na Prefeitura um funcio-
nário que já tivesse feito 
uma licitação desse porte”, 
justificou Rafaela.

População de Potim tem histórico de dificuldades em busca da água

Fotos: Arquivo Atos

Prefeitura de Cruzeiro dá início 
a coleta seletiva simplificada

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro ini-
cia na próxima segunda-feira 
a coleta seletiva simplificada 
de lixo, em parceria com a 
Empresa Cleanmax Ambiental, 
responsável pela coleta de resí-
duos domiciliares e comerciais.

Serão realizadas campanhas 
educativas e mobilização em 
todo o município para incen-

tivar a população a realizar a 
separação dos materiais. Não é 
necessário ter lixeiras de cores 
diferentes, basta separar o lixo 
úmido para a coleta comum, 
do lixo seco, para a coleta de 
recicláveis, depositando no 
dia correto.

As duas coletas serão em 
dias alternados. O cronograma 
estará disponível em breve no 
site da Prefeitura, cruzeiro.
sp.gov.br.
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Ubatuba abre 
contratação 
temporária de 
guarda vidas

Consórcio regional debate saúde, segurança e mobilidade com governo estadual; presidente Sato 
destaca compromisso por implantação de novos hospitais entre Litoral Norte, Aparecida ou Cruzeiro

Codivap pleiteia recursos com gestão João 
Doria após corte de verbas no início do ano

Leandro Oliveira
Da Região

Antes criticado pela falta de resultados, o Codivap (Consór-
cio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Serra da Mantiqueira) trabalha para reforçar o coro de 
cobranças das cidades da região frente aos governos estadual e 
federal. Principal bloco político da região, o grupo de prefeitos 
tem estreitado as relações com o Governo do Estado de São 
Paulo para viabilizar novos recursos, como destacou o prefeito 
de Ubatuba e presidente do Consórcio, Délcio José Sato (PSD), 
em entrevista ao Jornal Atos.

Sato confirmou que há negociações abertas para investimen-
tos na saúde e segurança pública. Entre as medidas, a possível 
cessão de prédios para instalação de um hospital regional entre 
Cruzeiro e Aparecida.

A mobilidade também preocupa o consórcio, que cobra me-
lhorias no transporte de veículos e passageiros por meio de 
balsas entre as cidades de São Sebastião e Ilhabela. A relação 
mais próxima com o secretário de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, rendeu ao Codivap mais dinâmica para captação 
de recursos e liberação de verbas, em especial para o setor de 
turismo.

Jornal Atos – Qual análise 
o senhor das atuações do 
Codivap neste ano de 2019?

Sato – O Codivap vem em 
um novo formato. É sem 
dúvida nenhuma uma repre-
sentatividade muito impor-
tante para os prefeitos da re-
gião. Nós temos tratado com 
os prefeitos constantemente. 
Trouxemos o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Marcos 
Pontes, o secretário de Segu-
rança Pública e de Saúde do 
Estado. Estivemos no Palácio 
dos Bandeirantes discutindo 
pautas importantes para a 
nossa região, fomos ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
para discutir os royalties. 
Nós temos obtido sucesso, 
tanto que na questão do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias), dos recursos 
que foram contingenciados 
logo que o governo entrou, 

a gente conseguiu junto ao 
Estado para reverter essa 
situação. Nós estamos con-
seguindo pelo menos pagar 
as obras que já iniciaram, e 
estamos buscando mais re-
passes para cumprir com as 
despesas de obras e serviços.

Jornal Atos – Como tem 
sido a relação com o grupo 
de governo de João Doria?

Sato – Muito positiva. 
Mantemos um bom diálogo 
com o Marco Vinholi, com 
a secretaria de Turismo e 
da Casa Civil. O governador 
tem anunciado liberação de 
recursos. Mesmo que sejam 
aqueles que já estavam con-
quistados, mas dependem de 
orçamento, o outro governo 
deixou algumas pendências 
e não é fácil para quem 
entra agora tomar pé de 
toda a situação para fazer a 
liberação dos recursos. Mas 
há um diálogo.

Jornal Atos – Atualmente, 
quais as principais neces-
sidades dos municípios do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte?

Sato – Em termos de re-
gião, a questão da saúde tem 
sido prioridade para nós. 
Cada região precisa ter seu 
hospital regional, para que 
não acarrete em outras cida-
des vizinhas. O Litoral Norte, 
com certeza, seremos con-
templados com um hospital 
regional. A questão de Apa-
recida e Cruzeiro tem sido 
muito debatida, sobre essa 
possibilidade. Não dá tempo 
de construir um hospital, 

mas dá tempo de otimizar 
prédios públicos, do Estado 
ou da própria Santa Casa, 
para que se torne referência 
na região. A gente vê uma 
grande defasagem nisso.

Jornal Atos – E quanto à 
segurança pública?

Sato – A gente tem visto a 
Polícia Militar e as demais 
polícias integradas, lutando 
contra os crimes na região, 
mas ainda somos uma das 
regiões que tem um dos 
mais altos índices de crimi-
nalidade. O monitoramento 
de câmeras foi discutido em 
outros governos e não vimos 
ainda efetivado. Esperamos 

que nesse governo isso seja 
implantado e tenhamos a 
diminuição da criminalidade 
na região.

Jornal Atos – Sobre mo-
bilidade, te preocupa, e 
também preocupa os mo-
radores do Litoral Norte, a 
questão que envolve a tra-
vessia de balsas de Ilhabela 
para São Sebastião? Essa 
também é uma discussão 
que o Codivap pode tomar 
à frente?

Sato – Sem dúvida, mas os 
prefeitos, tanto de Ilhabela 
como São Sebastião, têm 
tomado essa precaução. 
A secretaria de Estado já 

esteve no local. Houveram 
mudanças na questão das 
balsas, horários, mas sabe-
mos que ainda falta uma 
definição. Os prefeitos têm 
se empenhado. Nós do Co-
divap temos trabalhado de 
forma regionalizada, embora 
tratemos como um todo. As 
particularidades do Litoral 
Norte são outras diferentes 
do Vale Histórico, então es-
tamos separando por regiões 
para termos mais efetividade 
nas execuções de demandas 
nessas regiões, e uma delas 
é a travessia de turistas, car-
ros e moradores de Ilhabela 
para São Sebastião.

O presidente do Codivap e prefeito de Ubatuba, Délcio José Sato, durante encontro do grupo com o ministro Marcos Pontes; desafio regional

Alto investimento em Ubatuba deve garantir tratamento por trinta anos; contrato com companhia 
do Estado prevê R$ 60 milhões investidos nos próximos cinco anos dentro do município

Renovação entre Délcio Sato e Sabesp por 
água e esgoto pode chegar a R$ 200 milhões

Leandro Oliveira
Ubatuba

Apenas 29% do esgoto de 
Ubatuba é tratado. A infor-
mação, confirmada pelo pre-
feito Délcio José Sato (PSD) 
em entrevista concedida ao 
Jornal Atos, levou a cidade 
a negociar a renovação do 
contrato para concessão de 
água e tratamento de esgoto 
do município com a Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo).

A expectativa do Executivo 
é ampliar o percentual (hoje 
baixo) de tratamento de esgo-
to e a necessidade de expandir 
a cobertura. Ao Atos, Sato 
confirmou que as negociações 
estão avançadas e próximas 
de um desfecho positivo para 
a assinatura da renovação. O 
Executivo utiliza o Plano de 
Saneamento Básico, feito com 
a participação popular por 
meio de audiências públicas, 
para determinar as necessida-
des dos moradores quanto aos 
serviços de águas e esgoto.

Os investimentos serão 
feitos, caso haja um acordo, 
em momentos distintos. No 
primeiro deles, em um pla-
nejamento a curto prazo, 
para os próximos cinco anos, 
quando a Sabesp poderá in-
vestir R$ 60 milhões. A longo 
prazo, o valor investido pela 
companhia ultrapassará os 
R$ 200 milhões, nos trinta 
anos estimados de renovação 
contratual.

“Conseguimos uma modifi-
cação (no plano de saneamen-
to). A Sabesp tem concordado 
com esse plano, que foi apre-
sentado e está com uma pro-
posta de R$ 26 milhões para 
investimentos em mais de dez 
mil ligações da rede de esgoto. 
Já cumpriu parte relacionada 
à água na Região Sul, que vai 
atender mais de cinquenta 
mil pessoas. É uma obra de 
mais de R$ 20 milhões que 
eles já concluíram”, detalhou 
o prefeito.

Segundo Sato, o contrato só 
será assinado caso a Sabesp 
se comprometa a investir 
alto para o tratamento do 

esgoto de Ubatuba nos cinco 
primeiros anos. A meta do 
Executivo é triplicar o percen-
tual tratado atualmente. “Para 
eles realizarem essas novas 
obras, precisam de um novo 
contrato”, citou o prefeito, 

que lembrou que a companhia 
está em Ubatuba há 39 anos.

O tratamento do esgoto é 
importante, já que a cidade 
recebe semanalmente um 
grande número de turistas 
que buscam a costa litorânea. 

O cuidado com as praias e o 
meio ambiente também pre-
ocupam o chefe do Executivo, 
que foi reeleito neste ano 
como presidente do Comitê 
de Bacias Hidrográficas. “Nós 
conseguimos junto aos pre-
feitos do Litoral Norte levar 
a Sabesp para uma discussão 
mais ampla diante do baixo 
investimento, principalmente 
na cidade de Ubatuba com 
relação ao esgoto. Não temos 
nem 30% do esgoto tratado”, 
concluiu.

As negociações estão avan-
çadas, mas Sato afirmou que 
não há previsão de quando 
o acordo pode ser renovado.

Veículo da Sabesp; Prefeitura de Ubatuba renovou contrato com estatal para tratamento e fornecimento
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Da Redação 
Ubatuba 

O Grupamento de Bom-
beiros Marítimo de Ubatuba 
divulgou um edital para a 
contratação de Guarda Vidas 
Temporário para atuar du-
rante a temporada de Verão, 
o que proporcionará mais 
segurança aos banhistas 
durante o período.

No total são quarenta vagas, 
e o prazo de contratação é de 
até noventa dias. As inscrições 
devem ser realizadas pessoal-
mente até o próximo dia 17, 
das 8h às 17h30, no Quartel 
do Corpo de Bombeiros que 
fica à rua Guanabara, nº 18, 
no bairro Perequê Açu. A pro-
va eliminatória está prevista 
para o próximo dia 23. 

Para participar é necessário 
ter mais de 18 anos, não ter 
antecedentes criminais de na-
tureza dolosa, ter, no mínimo, o 
ensino fundamental completo, 
boas condições físicas de saú-
de comprovadas através de 
atestado médico (que deverá 
ser apresentado no ato da ins-
crição) e, para os interessados 
do sexo masculino, é necessário 
estar com as obrigações de 
alistamento em dia.

A carga horária de trabalho 
será de duzentas horas por 
mês, com remuneração de 
R$1.750,59, além de adicio-
nal de insalubridade corres-
pondente a 20% incidentes 
sobre o salário mínimo fede-
ral. O edital completo está no 
site da Prefeitura, ubatuba.
sp.gov.br.
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Vista Alegre recebe cadastro social para isenção de taxa; dez núcleos do município 
estão entre futuros beneficiados com o programa Cidade Legal do Governo do Estado

Ação em Potim atende primeiras mil 
famílias com regularização fundiária

Rafaela Lourenço
Potim

Moradores de áreas irregu-
lares de Potim estão próximos 
de conquistarem a escritura 
da casa própria. A Prefeitura, 
através do programa estadual 
Cidade Legal, está realizando 
a regularização fundiária 
de aproximadamente dez 
bairros. O cadastro social de 
famílias começou pelo Vista 
Alegre. Nesta semana, a ad-
ministração municipal deve 
abrir ainda o edital para a 
pavimentação dos núcleos e 
outros pontos da cidade.

A Prefeitura firmou um 
convênio com o governo do 
Estado de São Paulo para 
regularizar áreas da cidade 
como o Vista Alegre, Chácara 
Tropical, Morada dos Mar-

ques, João Nogueira e Vila 
Olívia. A expectativa é atender 
3.534 famílias com as escritu-
ras das residências até o final 
do processo.

De acordo com o secretário 
de Planejamento e Meio Am-
biente, Hiancen Teixeira, os 
bairros com os procedimentos 
mais avançados são o Vista 
Alegre e o Chácara Tropical. O 
primeiro, que conta com cerca 
de 280 lotes, recebeu uma 
equipe no “PSF E” do bairro 
cadastrando os imóveis para 
a isenção da taxa de retirada 
das escrituras no cartório.

O bairro Chácara Tropical, 
que possui 790 lotes, está 
recebendo trabalhos como 
levantamento topográfico e 
catalogação de imóveis, e será 
o próximo a ter as famílias 
cadastradas. A estimativa da 
Prefeitura é iniciar esta etapa 

no bairro em outubro.
Segundo Teixeira, os dois 

bairros já teriam as escritu-
ras regularizadas se as ges-
tões passadas tivessem dado 
continuidade aos serviços 
sem perderem os prazos. Os 
processos tiveram início em 
2009 e 2013. “Pegamos esses 
bairros novamente, que são os 
dois mais adiantados, fizemos 
todo o projeto, cadastramos 
novamente. Agora, o cadas-
tramento social para isentar 
as pessoas e, posteriormente, 
dar entrada no cartório para 
ser expedida a matrícula e 
escritura”, explicou.

Para a merendeira de 53 
anos Janete Pereira Leite, 
que tem um filho de 12 anos 
e mora no bairro há 13, a 
regularização é uma novida-
de nunca anunciada para os 
moradores. “A gente ficou 
até surpreso, porque nunca 
ligaram muito para o Vista 
Alegre. É ótimo, um sonho de 
todo mundo ter a escritura nas 
mãos. E com a iluminação que 
a prefeita colocou pra gente, 
é mais segurança e o imóvel 
vai valorizando”.

A Prefeitura estima finalizar 
os trâmites burocráticos e 
entregar as escrituras defini-
tivamente no início do ano. 
“Estamos fazendo o possível 
para entregar as escrituras 
para as famílias o quanto 
antes, e acreditamos que o 
cartório vá colaborar com isso, 
mas no início do ano acredito 
que os moradores desses dois 
bairros devam ter uma boa de-
volutiva”, comentou Teixeira. 

Pavimentação – Após o 
Executivo firmar um emprés-

timo junto à Caixa Econômica 
Federal de R$ 6,5 milhões 
para pavimentação, a expec-
tativa é lançar o edital nesta 
segunda-feira.

Teixeira destacou que o 
valor será dividido em duas 

parcelas. “Estamos para abrir 
edital da primeira. É acom-
panhado pela Caixa, feito a 
liberação de R$ 3,250 mi-
lhões, prestamos contas. Sendo 
aprovadas, aí sim é liberada a 
segunda parcela”. 

Terraplanagem no Vista Alebre, bairro contemplado no programa

A prefeita de Potim, Erica Soler, que conta com parceria com Estado

Fotos: Reprodução
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RMVale chega
a 2,55 milhões 
de habitantes 
em 2019

Letícia Noda
Região

A população da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) atingiu a marca de 
2.552.610 habitantes en-
tre 2018 e 2019. Os dados 
foram divulgados na última 
semana pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), e apontou taxa 
de crescimento de 0,96% 
da população regional, 
acima da média nacional 
de 0,79%.

Com o índice, a RMVale 
ocupa a 13ª região mais po-
pulosa do País, em um gru-
po de 28 regiões. O ranking 
é liderado pela Grande São 
Paulo, com 21,7 milhões 
de habitantes; em segundo 
vem a RM do Rio de Janeiro, 
com 12,8 milhões; seguida 
pela RM de Belo Horizonte 
(6 milhões). No estado de 
São Paulo, a região ocupa 
a terceira posição, atrás 
da Grande São Paulo e de 
Campinas. 

Entre os municípios que 
apresentaram decréscimo 
na população, Piquete foi 
a cidade que mais encolheu 
na região, passou de 13.742 
habitantes para 13.657, se-
guida por Cunha, de 21.639 
para 21.547 e Redenção da 
Serra, de 3.863 para 3.851.

As estimativas popula-
cionais municipais são um 
dos parâmetros utilizados 
pelo Tribunal de Contas 
da União para o cálculo do 
Fundo de Participação de 
Estados e Municípios, e são 
referências para vários indi-
cadores sociais, econômicos 
e demográficos.
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Parceria garante fibra 
óptica com internet 
gratuita em Cachoeira

Da Redação 
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista firmou uma parceria 
com o Programa Cidade Digi-
tal, e deu início no último dia 
28 à instalação de 27 pontos 
de fibra óptica, sendo três de-
les em lugares públicos onde a 

população terá acesso gratuito 
à internet. Entre os pontos, as 
praças Prado Filho, no Centro; 
Benedito Pinto Barbosa, no 
Parque Primavera e o Parque 
Ecológico.

O objetivo do programa é 
promover a inclusão digital 
nos municípios com foco na 
melhoria da qualidade dos ser-
viços e da gestão pública, por 

meio da instalação de redes, 
pontos públicos de acesso à 
internet, sistemas de gestão 
na área pública e capacitação.

O Cidade Digital é um pro-
grama do Governo Federal 
gratuito, oferecido aos mu-
nicípios para implantação 
de rede. No Vale do Paraíba, 
Cachoeira Paulista é a única 
cidade contemplada.

Morador acessa sinal de internet na Praça Prado Filho, um dos pontos que receberá wi-fi gratuito na cidade

Fotos: Arquivo Atos

Carreta da Mamografia atende 
a partir desta terça em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Guaratinguetá recebe a 
partir do próximo dia 17 a 
Carreta da Mamografia. O 
atendimento será realizado no 
Recinto de Exposições, e con-
tará com exames preventivos 
de mamografia, que tem como 

objetivo detectar a presença 
de tumores malignos, inclusive 
em fases que a mulher não 
apresenta sintomas. 

As mulheres entre 50 e 69 
anos podem realizar o exame 
sem pedido médico. Para as 
demais, é necessário apre-
sentar o pedido do médico 
para a realização do exame. 
O procedimento é gratuito. 

A Carreta da Mamografia 
é parte do Programa Esta-
dual Mulheres de Peito, do 
Governo de São Paulo. Os 
veículos são equipados com 
mamógrafo, aparelho de 
ultrassom, conversor de ima-
gens analógicas em digitais, 
impressoras, antena de satéli-
te, computadores, mobiliários 
e sanitários.

Programa Participa Guará atende 
moradores do bairro São Dimas

Da Redação
Guaratinguetá

O programa “Participa Gua-
rá” terá sua segunda edição no 
próximo sábado. O encontro 
será realizado na escola mu-
nicipal “Ramão Gomes Portão”, 
das 9h às 13h, no bairro São 
Dimas.

O objetivo do projeto é apro-

ximar a gestão pública da 
população, levando serviços de 
todas as secretarias da cidade 
para coletar demandas comuni-
tárias e individuais e, no prazo 
máximo de trinta dias, voltar 
com uma posição dos pedidos.  

Também estarão no local ofe-
recendo atendimento parceiros 
como Sebrae, Fatec, Banco 
do Povo, Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá), Saeg (Serviço 
de Água, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá), Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá), Polícia Militar, 
Bombeiros, OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), EDP 
Bandeirantes, Senac, PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) e Procon (Pro-
grama de Proteção e Defesa 
do Consumidor).
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Vazamentos internos são 
grandes vilões no consumo

Da Redação
Piquete

ples que podem ser úteis 
na identificação desses 
vazamentos internos.

Água da rua: Abra todos 
os registros do imóvel, 
desligue todos os aparelhos 
que usam água e feche to-
das as torneiras. Vá até o 
relógio de água e marque 
a posição do hidrômetro. 
Fique uma hora sem utilizar 
água e veja a posição nova-
mente. Se tiver mudança, 
algum cano que traz água 
da rua está com vazamento.

Torneiras: Nas torneiras 
alimentadas diretamente 
pela rede da cidade, feche 
o registro e abra a torneira 
até sair toda a água. Assim 
que parar de sair, coloque 
um copo com um pouco de 
água na ponta da torneira. 
Se ela for sugada, existe um 
vazamento oculto.

Caixa d’água: Faça o mes-
mo processo do teste para 
verificar vazamentos em 
água da rua, mas, ao invés 
de marcar o hidrômetro, 
marque o nível da água na 
própria caixa. Depois de 
uma hora, veja onde está o 
nível. Ela não pode baixar, 
se isto acontecer, chame 

um técnico.
Vaso sanitário: Jogue algo 

bem leve, como cinzas, no 
fundo do vaso sanitário. Se 
ficar parado, está normal, 
mas, se ele sair, existe um 
vazamento.

 “Prezamos por um ser-
viço de excelência e quere-

mos orientar a população 
para ajudar no combate 
aos desperdícios de água. 
Assim, além de economizar 
no bolso, todos auxiliam na 
preservação desse bem na-
tural tão importante para 
nossa existência”, conclui 
Parente.

Aprenda como combater o desperdício e economizar água

Segundo a ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
a média de consumo diário 
de água recomendado é de 
110 litros por habitante/
dia, sendo suficiente para 
suprir todas as necessida-
des do ser humano. Em uma 
pesquisa feita pelo Instituto 
Trata Brasil, o consumo 
médio no país é de 153,6 
litros por habitante/dia, o 
que excede o recomendado.

Muitos acreditam que 
para fazer o uso consciente 
da água basta fechar a tor-
neira ao escovar os dentes, 
controlar os horários dos 
banhos e usar baldes, ao 
invés da mangueira, para 
lavar o quintal, mas mes-
mo assim você pode estar 
desperdiçando água sem 
perceber. Como? Por meio 
de vazamento internos que 
passam despercebidos e só 
são notados quando chega a 
fatura no final do mês.

O coordenador da Águas 
Piquete, Felipe Parente, 
orienta as pessoas sobre 
alguns procedimentos sim-

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Lorena, Guaratinguetá e Região (Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Piquete e Potim), para se reunirem em 2(duas assembleias)  
Assembleias Gerais Extraordinárias, na forma Estatutária e da Legislação Vigente, a 
saber:PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próximo dia 17 do mês de setembro 
do ano 2019, às16h00 horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às18h00 
horas, em segunda convocação, na sede social da entidade sita à Rua Odila Rodrigues, 
nº.137, Vila São Roque na cidade de Lorena/SP-SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada 
no próximo dia 18 do mês de setembro do ano 2019 , às16h00 horas, em 1º convocação 
e, não havendo número legal, às18h00 horas, em segunda convocação, na Rua Odila 
Rodrigues, nº.137, Vila São Roque na cidade de Lorena/SPNas referidas assembleias, os 
trabalhadores sócios/sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assembléia anterior;B) Discussão, 
apreciação e deliberação da Pauta para a Negociação Coletiva a ser realizada com os 
Sindicatos de Categoria Econômica, FIESP ou diretamente com as empresas da base 
territorial, para a fixação do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de 
natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, das condições de trabalho, 
aplicáveis no âmbito da categoria profissional representada por este Sindicato ou 
instauração de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro. C) Fixação da 
forma de custeio, do percentual e autorização de desconto da contribuição de assistência 
e negociação coletiva por todos os integrantes da categoria profissional, sócios ou não 
sócios do Sindicato, bem como o percentual de repasse as entidades de grau superior na 
forma a ser aprovada e convencionada.D) Deliberação sobre a concessão de autorização 
e outorga de poderes especiais à diretoria da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Lorena, Guaratinguetá e Região, para, em conjunto ou separadamente, promoverem 
entendimentos, objetivando a celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, 
junto aos Sindicatos Patronais, FIESP ou com as empresas da base territorial, instauração 
de Dissídio Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.
Lorena, 10 de setembro de 2019.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 507/2019-SUP;8089/19GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição de material para 
as equipes de poda e elétrica da Secretaria de Serviços Municipais.
ELISIO J. DOS SANTOS SILVA - EPP - CNPJ Nº: 05.776.592/000151

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2019 – PROC. 430/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de material odontológico 
para o centro de especialidades odontológicas I e II e estratégias da saúde da família, pelo 
período de 12 meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ANA CAROLINA LUIZ RIBEIRO 10338050680
CNPJ: 33.696.179/0001-12
Vencedora do boxe: UC-A04 - Valor total do Aluguel: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
EMPRESA: IGOR MIGUEL MOREIRA DE CARVALHO 40851288847
CNPJ: 34.732.190/0001-53
Vencedor do boxe: UC-A01 - Valor total de: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais).
EMPRESA: THIAGO FELIPE CORREA DA SILVA 39341369827
CNPJ: 29.748.281/0001-47
Vencedor do boxe: UC-M10. Valor total de: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
EMPRESA: ADEMIR DA ROCHA 37974297620
CNPJ: 34.736.382/0001-38
Vencedor do boxe: UC-M22 - Valor total de: R$ 211,00(duzentos e onze reais).
EMPRESA: LUCIMEIRE MOTA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA 17129597860
CNPJ: 34.721.053/0001-13
Vencedora do boxe: UC-M24. Valor total de: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
EMPRESA: LUCRECIA MARIA PEREIRA DA COSTA 88654753820
CNPJ: 34.765.141/0001-50
Vencedora do boxe: UC-M34 Valor total de: R$ 160,00 (cento e sessenta reais).
EMPRESA: CAMILA VIEIRA 43798040870
CNPJ: 34.843.492/0001-07
Vencedora do boxe: UC-M27 Valor total de: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
EMPRESA: MARIA ESTELA DE SOUZA 16279929876
CNPJ: 34.771.244/0001-90 
Vencedora do boxe: UC-M31. Valor total de: R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2019 PROC. Nº 437/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o laboratório de Análises Clínicas.
CONTRATADA: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 56.036.718/0001-92
VENCEDORA DOS ITENS: 135,137.
VALOR TOTAL: R$ 1.456,78 (um mil quatrocentos cinquenta e seis reais setenta oito 
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. - DATA DA ASSINATURA: 13/09/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Proc. Nº 366/2017 - Contrato nº 122/2017 – TOMADA DE
PREÇO Nº 07/2017 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: Eskelsen Artefatos de Cimento Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 
02 (dois) meses, a partir de 21/09/2019, conforme estabelecido na cláusula 8.1 do contrato 
nº 122/2017 e no artigo 57, inciso II da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo não importa em alteração de valor
global do Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária
referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 507/2019-SUP;8089/19-GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição de material para 
as equipes de poda e elétrica da Secretaria de Serviços Municipais.
RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA ME - CNPJ Nº: 00.220.403/0001-46

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2019 – PROC. 436/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de materiais para limpeza 
das piscinas do Complexo Aquático do Centro Social Urbano, pelo período de 12 meses, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LICITA LEX LTDA ME - CNPJ: 30.115.210/0001-96
Vencedora dos Ítens: 01, 02, 08
Valor total de: R$ 36.168,00 (trinta e seis mil cento sessenta e oito reais)
EMPRESA: APONTUAL COMÉRCIO EIRELI EPP - CNPJ: 08.307.817/0001-19
Vencedora dos Ítens: 03, 04, 09, 10
Valor total de: R$ 49.465,00 (quarenta e nove mil quatrocentos sessenta e cinco reais)
EMPRESA: ESPECIAL QUÍMICA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 08.552.251/0001-90
Vencedora dos Item: 05
Valor total de: R$ 34.050,00 (trinta e quatro mil e cinquenta reais)
EMPRESA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA - CNPJ: 15.725.489/0001-36
Vencedora dos Item: 06
Valor total de: R$ 11.940,00 (onze mil novecentos e quarenta reais)
EMPRESA: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS
CNPJ: 03.157.268/0001-20 - Vencedora dos Item: 07
Valor total de: R$ 2.287,50 (dois mil duzentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960

Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 

ALUGUEL
Pinda – Alugo casa 
– Morumbi – c/2dor-
ms. s/1ste e demais 
dependências. Tr.F: 
99204-3114
Pinda – Alugo casa 
– Mantiqueira – c/1 
dorm. ,  sa la ,  cz . , 
banh., garagem co-
berta. Tr.F: 99664-
4728 
Pinda – Alugo Casa 
Ipê 2 – próx. Caixa 
Econômica – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem.Tr.F: 98179-
0152/99647-4378
Pinda – Alugo casa – 
Vila Rica – c/2dorms., 
sala, coz., banh., á/
serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4cômodos. Tr.F: 
99233-7616/99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto 
mobiliado para rapa-
zes – incluso água/
luz – prox. Pça da 
Cascata. Tr.F: 98876-
2142

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 

lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-

7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-

ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 

Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
Strada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétri-
ca. Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260

Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710
Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
Pinda – Vendo Suzuki 
GSR 150 – ano 2016 
– prata. Aceito troca. 
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842
P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
125 ano 2008 – ótimo 
estado. Doc.ok. Tr.F: 
98843-0727
Pinda – Vendo Ca-
minhão baú  Accelo 
935C ano 2010, úni-
co dono, em ótimo 
estado de conser-
vação. Tr.F: 98201-
6767
Guará- Vendo F4000, 
ano 2004. Valor R$ 
25.000,00. Carroce-
ria de madeira. Te-
lefone: 99613-8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 

Extravio de documento
Comunicamos a perda da impressora fiscal tipo ECF, 
marca Daruma, modelo ECF-FS600, versão 01.03.00, 
fabricação DR0206BR000000092414 conforme 
boletim de ocorrência nº 2457/2019. TECIDOS E 
ESTOFADOS SANTA EDWIRGES LTDA, CNPJ: 
61.959.730/0001-09.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 13/19 - PROC. Nº 524/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para prestação de serviços comuns a engenharia de drenagem de 
águas pluviais _ Av. Thomaz Alves Figueiredo esquina com a Rua Ten. Frederic 
Ferreira, no bairro Vila Hepacaré para atender as necessidades do município de 
Lorena, a realizar-se às 09h30min no dia 30 de setembro de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 14/19 - PROC. Nº 525/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preço do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa para prestação de serviços comuns a engenharia de pavimentação 
e drenagem de águas pluviais na travessa da Rua Henriqueta Vieira Lorena, 
no bairro parque das rodovias para atender as necessidades do município de 
Lorena, a realizar-se às 09h30min no dia 01 de outubro de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 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.

PREFEITURA DE LORENA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019 PROC. Nº 296/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 01/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia elétrica para a manutenção e operação do sistema 
de iluminação pública e ornamental do município de Lorena, com fornecimento 
de mão de obra, equipamentos e materiais. Comunicamos que a sessão pública 
agendada para o dia 11 de setembro às 09:30 hrs para a abertura dos envelopes
de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
Empresa RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA – ME no valor de R$ 
612.282,36
Empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 638.136,96
Empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA no valor de R$ 648.000,00
Empresa TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACESSORIOS LTDA no valor 
de R$ 719.442,24
Empresa CUSTOMIZA ENERGIA LTDA no valor de R$ 739.786,80
Empresa FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI
no valor de R$ 743.574,72
Empresa TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA no valor de R$ 748.083,00
Empresa GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS no valor de R$ 773.000,04
Empresa WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA no valor de R$ 
911.104,56.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
506/2019-SUP;7791/19-GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é 
a contratação de serviços de impressão confecção, 
montagem de carnês de IPTU, ISS e cartas cobrança
(auto envelopes) das taxas de licença para o exercício 
de 2020.
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº: 50.735.505/0001-72
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Comércio e hotéis de Aparecida esperam maior 
lucro com mais de fiéis no segundo semestre
Cidade deve receber cerca de 250 mil pessoas a cada fim de semana até outubro; para Associação, ano “oscila”

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A pouco menos de um mês 
para o início da novena para 
preparação do dia de Nossa Se-
nhora Aparecida, os números 
de fiéis que visitam a Capital 
Católica do País crescem no 
segundo semestre. A expecta-
tiva é de que 250 mil romeiros 
devem passar pelo Santuário 
Nacional a cada final de se-
mana, até o dia 12 de outubro.

Mesmo como os números al-
tos, comerciantes do município 
relataram que as vendas estão 
bem abaixo do que é esperado. 
O lojista Tato Chad Braga 
trabalha no ramo a 35 anos 
e explicou como é o sistema 
varejista que atende os romei-
ros. “Hoje em dia, as pessoas 
passam o primeiro semestre 
às voltas com os pagamentos 
do início do ano, IPVA, IPTU, 
material escolar, gastos com 
Natal, viagem de férias e Car-
naval. Aí a expectativa é que no 
segundo semestre as pessoas 
se desonerem dessas despesas 
e retomem o consumo”. Ainda 
segundo ele, “as vendas devem 
melhorar com a liberação do 
FGTS, e a antecipação do déci-
mo terceiro salário vai aquecer 
substancialmente o comércio e, 

consequentemente, a indústria”, 
projetou.

O início da temporada, em 
Aparecida, tem início em julho, 
devido às férias. O presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida, Ângelo 
Leite, disse que “o mês de julho 
deste ano foi o melhor dos últi-
mos anos”. 

No último final de semana, 
pouco mais de trezentas mil 
pessoas estiveram no Santuá-
rio. O hoteleiro Argeu Nunes, 
de 50 anos, trabalha há 27 
anos no ramo e há oito anos é 
proprietário de um hotel, que 
acomoda cerca de dois ônibus 
turísticos (46 a 50 pessoas por 
veículo). O empresário avaliou 
o ano de 2019 como “muito 
oscilante”. “Houve mês que 
foi ruim ou péssimo, e outros 
foram ótimos e bons, mas sem 
ter uma frequência certa”.

Ainda segundo o empreende-
dor, todos os finais de semana 
e o dia 12 de outubro já estão 
reservados, com antecedência 
de um ano.

De acordo com os dados 
divulgados pelo Santuário 
Nacional, a previsão para o 
dia 12 é que cerca de 170 mil 
peregrinos passem pela cidade 
para a celebração da Padroeira 
do Brasil. Um dos estabelecimentos comerciais de artigos religiosos em Aparecida; setor espera aumento de vendas antes da Festa da Padroeira
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Yoka recebe líder pela Liga 
Paulista de Futsal em Guará

Da Redação 
Guaratinguetá 

O Yoka Futsal tem nesta 
segunda-feira mais um desafio 
em partida válida pela Liga 
Paulista de Futsal. Desta vez o 
time de Guaratinguetá encara 
a forte equipe do Santo André.

O jogo será realizado, às 
20h, no Ginásio de Esportes 
do Pedregulho.

Sétimo colocado no grupo B 
da competição estadual, com 

“Boa Energia nas Escolas” atende dez escolas de 25 cidades

Escolas de Guará conquistam kit 
de geração de energia solar em 
programa de parceria com a EDP

Letícia Noda
Guaratinguetá

Duas escolas de Guara-
tinguetá se classificaram 
entre os dez vencedores da 
gincana “Xô Desperdício”, 
promovido pela EDP, e con-
quistaram kits completos 
de geração de energia, que 
incluem placas fotovoltaicas 
que são responsáveis pela 
geração de energia a partir 
da luz solar. As unidades 
vencedoras foram “João 
Mendes Filho”, do bairro 
Vista Alegre, que ficou em 
primeiro lugar, e “Professora 
Aliete Ferreira Gonçalves”, 
no bairro São Manoel, em 
terceiro.

O projeto “Boa Energia 
nas Escolas”, promovido 
pela EDP, tem como objeti-
vo promover a capacitação 
dos professores da rede 
pública de ensino, para que 
eles levem para os alunos e 
toda a comunidade escolas 
às práticas de consumo 
consciente e eficiente, evi-
tando assim desperdícios da 

energia elétrica. A edição da 
gincana de 2019 aconteceu 
em Mogi das Cruzes, na sede 
da EDP, e contou com uma 
Unidade Móvel de Ensino, 
um caminhão customizado 
onde eram oferecidas ativi-
dades educativas por meio 
de vídeos, jogos, realidade 
aumentada e experimentos 
lúdicos que permitiam aos 
alunos aprender sobre as 
principais formas de geração 
de energia e os caminhos 
que a eletricidade percorre 
até chegar às residências.

A diretora da escola “Pro-
fessora Aliete Ferreira Gon-
çalvez”, Rita Reis, explicou 
que a gincana consistiu na 
produção de um vídeo. “A 
professora realizou com os 
alunos um vídeo relatando 
o cotidiano de uma família, 
acende a luz, apaga a luz, 
deixa a televisão ligada, 
tudo que acontece que en-
volve consumo de energia”. 
O vídeo foi divulgado no 
Facebook e obteve cerca de 
20,3 mil curtidas. Ao todo, 
foram 43 unidades de ensino 

participantes, envolvendo 
mais de 18,5 mil alunos de 
25 municípios.

A implantação das placas 
de energia solar na “Aliete 
Ferreira Gonçalvez” foi rea-
lizada no último dia 22. As 
instalações seguem crono-
grama, e a previsão é que até 
o fim do mês de setembro 
todas estarão com o sistema 
em funcionamento. 

Os painéis fotovoltaicos 
têm capacidade de gera-
ção de aproximadamente 
300Kwh de energia elétrica 
por mês, o que acarretará 
em economia nas contas 
de luz, além de se tratar de 
uma solução sustentável. A 
energia solar é conhecida 
como energia limpa por não 
liberar, durante seu proces-
so de produção ou consumo, 
resíduos ou gases poluentes 
geradores do efeito estufa e 
do aquecimento global.

Rita Reis ressaltou que 
além da economia de ener-
gia, espera que o projeto 
traga para os alunos mais 
conscientização ambiental.

um ponto em dois jogos, tem 
pela frente o líder da chave. 
Com nove pontos em quatro 
rodadas, o time andreense é 
favorito à vaga na próxima 
fase. Os guaratinguetaenses 
vêm de empate em 3 a 3 com 
o Mogi das Cruzes, no último 
dia 30.

O ingresso para a partida 
desta segunda-feira é um aga-
salho em bom estado, ou um 
quilo de alimento, que será 
doado para o Fundo Social de 
Guaratinguetá.


