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Empréstimo da Caixa garante asfalto para cerca de 
100% da cidade; obras devem iniciar no próximo mês 

Assinatura de verba
de R$ 6,5 milhões
garante obras para 
pavimentar Potim

Rafaela Lourenço
Potim

A Prefeitura de Potim assi-
nou o convênio de R$ 6,5 mi-
lhões junto à Caixa Econômica 
Federal e abriu licitação para 
iniciar as obras de pavimenta-
ção na cidade. O serviço será 
realizado em duas etapas, e 
beneficiará cerca de dez mil 
moradores.

Após a assinatura do em-
préstimo através da linha 
de crédito Finisa (Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), realizada no 
último dia 27, a prefeita Eri-
ca Soler (PL) lançou o edital 
de licitação para pavimentar 
seis bairros. O trabalho será 
realizado em duas fases de R$ 
3,25 milhões.

A primeira etapa deve ter 
início em novembro, contem-
plando ruas do Jardim Alvora-
da, todo o Jardim Cidade Nova 
e drenagem e pavimentação 
no CDHU. A segunda fase 
beneficiará os moradores do 

bairro Frei Galvão, Chácara 
Tropical e Miguel Vieira. “Até 
o final do mês a licitação 
está pronta, e em novembro 
começamos as obras, aí fica 
novembro, dezembro e ja-
neiro. Em janeiro, prestamos 
contas e em fevereiro vem a 
outra parte. Fazemos as obras 
em fevereiro, março, abril e 
maio”, contou Erica.

Para ela, a assinatura do 
convênio traz benefícios para 
a população, com cerca de 
100% do município pavimen-
tado, e para a administração, 
que poderá recorrer as TAC’s 
(Termo de Ajuste de Conduta) 
que atingem a Prefeitura com 
multas diárias que chegam 
a R$ 1 mil. “Temos vários 
TAC’s, assinados por prefeitos 
anteriores que deram prazo 
e não pavimentaram. Então 
‘matamos’ (sic) esses proces-
sos e dez mil pessoas vão ser 
beneficiadas diretamente, 
pois em um município que 
tem 24 mil habitantes, 10 mil 
ainda moram em ruas sem 
pavimentação”.

A chefe do Executivo des-
tacou que o Vista Alegre será 
o único bairro de fora do 
projeto, já que as obras de 
drenagem e pavimentação 
estão inclusas na concessão 
da água e esgoto do município. 
A empresa que vencer o cer-
tame investirá R$ 2,3 milhões 
em pavimentação do bairro 
e encaminhará R$ 1 milhão 
para a Prefeitura investir em 
infraestrutura.

Suspensão – Desde o início 
de setembro, a Prefeitura 
aguarda a apuração dos apon-
tamentos feitos ao Tribunal de 
Contas que levaram a suspen-
são do processo licitatório. O 
certame contou com seis em-
presas interessadas no serviço 
e uma delas apresentou três 
recursos. Entre eles, o prazo de 
resposta por parte da Prefeitu-
ra aos questionamentos sobre 
a visita técnica que ao invés de 
ser até o dia da fiscalização, 
no edital consta até cinco dias 
antes. “Tenho cinco dias para 
responder eles (sic). Se me 
perguntam antes do dia da 

A prefeita Erica Soler, que garantiu empréstimo de R$ 6,5 milhões junto à Caixa Economica Federal

licitação, vai estar respondido, 
mas se me perguntarem no dia 
da licitação, como é que vou 
responder? Não tenho uma 
equipe técnica para responder 
os questionamentos no mesmo 
dia, sem tempo hábil, não existe 
isso”, frisou a prefeita.

O outro apontamento feito 

pelo Ministério Público é sobre 
a captação de água superficial 
na cidade. “Vimos que a água 
pode ser captada por poços 
desde que seja tratada, aí eles 
querem que eu tenha um laudo 
sobre isso, e já estamos provi-
denciando”, salientou.

Apesar do TC utilizar até 

sessenta dias para concluir 
essas análises, a Prefeitura fez 
o pedido na câmara técnica 
do tribunal solicitando maior 
agilidade no atendimento. A 
expectativa do Município é 
de que no máximo em uma 
semana e meia o imbróglio da 
suspensão seja resolvido.

Planejamento para pavimentação de trinta vias em 
Guará tem início com trabalho comandado pela Codesg
Prefeitura investe R$ 10 milhões em obras com orçamento liberado em empréstimo junto à Caixa

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Teve início um mutirão de 
recapeamento asfalto em Gua-
ratinguetá, após liberação de 
recursos através do Finisa (Fi-
nanciamento a Infraestrutura 
e ao Saneamento), programa 
da Caixa Econômica Federal. 
A Codesg (Companhia de De-
senvolvimento) está à frente 
das obras, que tem custo de 
R$10 milhões. O empréstimo 
com a Caixa foi aprovado pela 
Câmara neste ano.

Algumas das principais 
vias do município serão re-
capeadas, como as avenidas 
Presidente Getúlio Vargas, 
Integração, Nossa Senhora 
de Fátima, Fernando José de 
Almeida Mileo, João Rodri-
gues Alckmin e Rui Barbosa 
que, inclusive, teve início dos 

Uma das ruas contempladas pelo serviço de recapeamento em Guará; Prefeitura conta com recurso é encaminhado pela Caixa através do Finisa
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trabalhos na última terça-fei-
ra. A assinatura da ordem de 
serviço foi realizada na última 
segunda-feira, em um evento 

do Executivo em alusão aos 
mil dias de gestão.

Outras vias como a avenida 
Dr. João Batista Rangel de 

Camargo e a ruas Santa Clara, 
Coronel Tamarindo e Dom 
Bosco também receberam as 
primeiras obras de recapea-

mento do município.
Em entrevista coletiva, o 

prefeito Marcus Soliva (PSB) 
falou sobre as obras que ti-
veram início no dia seguinte 
em alguns pontos da cidade. 
“Nunca foram pavimentados 
tantos quilômetros, como fize-
mos aqui. No recape, são trinta 
ruas, 200m² de recapeamento. 
Vamos dar uma repaginada 
nas principais vias públicas 
de Guaratinguetá para que a 
cidade tenha mais mobilidade 
urbana”, destacou.

Outras vias importantes do 
município vão receber reca-
peamento nas próximas se-
manas. As avenidas Padroeira 
do Brasil, Basf, Francisco dos 
Santos Reis e Martin Cabral se-
rão contempladas, assim como 
as ruas Francisco dos Santos 
Reis, Eufrásio Fernandes, 
Coronel Pires Barbosa, Nove 
de Julho e as proximidades 
das rotatórias do Ícaro e do 
Parque Ecológico Anthero 
dos Santos.
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Passagem tem novo valor de R$ 4,10 desde a última quarta-feira; empresa 
vencedora de licitação tem trinta dias para pagar outorga de R$ 2 milhões

Com novo contrato, TUG 
tem aumento de 17% e 
nova frota em circulação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Iniciado na última quarta-feira, 
o novo contrato de concessão do 
transporte público de Guaratinguetá 
já gerou polêmica. Vencedora do 
certame, a empresa Oceano opera 
a malha rodoviária do município 
sozinha. Determinado no edital 
de licitação, a tarifa subiu para R$ 
4,10. Também de forma obrigatória, 
todos os ônibus da nova frota terão 
acessibilidade.

Outra obrigação firmada no 
contrato é a idade dos veículos, 
que terão no máximo oito anos de 
vida útil e seis de média. A outorga, 
fixada em R$ 2 milhões, deverá ser 
paga pela empresa em até trinta 
dias após o início das operações. O 
contrato tem duração de 15 anos.

A secretaria de Mobilidade Urba-
na fiscaliza os ônibus que já estão 
em circulação no município. O 
restante da frota também passará 

por inspeção, de acordo com o 
secretário Marco Antônio ‘Major’ 
de Oliveira. 

Segundo o acordo com o contrato, 
duas vans serão disponibilizadas de 
forma exclusiva para o transporte 
de passageiros com deficiência. “Há 
tempo estávamos buscando um con-
trato real, ou seja, sempre se falava 
em contrato precário. Fiscalizações 
não podiam ser feitas em 100%, e 
com isso, tudo formalizado, no novo 
edital, principalmente a questão de 
fiscalização e acompanhamento”, 
afirmou o secretário. “Será necessá-
ria a participação efetiva da comuni-
dade”, enfatizou Major, ao detalhar 
a fiscalização do funcionamento dos 
ônibus no novo contrato.

Os horários, itinerários e até 
velocidade média dos ônibus serão 
acompanhadas pela secretaria atra-
vés das câmeras do COI (Centro de 
Operações Integradas). Quaisquer 
falhas mecânicas ou atrasos nas 
linhas serão apontadas pelo setor, 
segundo o secretário.
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Oceano solicita novo reajuste da 
passagem em Guará para R$ 4,26
Novo pedido é analisado e empresa ameaça ir à Justiça por preço

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Comissão Tarifária de Guaratin-
guetá analisa um pedido de novo rea-
juste da tarifa do transporte público. 
Após ter subido de R$3,50 para R$ 
4,10, existe a possibilidade de nova 
alta no valor da passagem, para 
R$4,26. A empresa Oceano havia 
feito o pedido em agosto e reiterou 
a solicitação há duas semanas. 

O novo contrato entre a Prefei-
tura de Guaratinguetá e a empresa 
Rodoviária Oceano teve início no 
último dia 2, já com preço reajustado 
no valor da tarifa. Um dia depois, o 
secretário de Mobilidade Urbana 
de Guaratinguetá, Marco Antônio 
‘Major’ de Oliveira, confirmou em 
entrevista ao Jornal Atos que o Exe-
cutivo estuda o pedido da empresa.

Segundo o secretário, foi feita uma 
solicitação pela empresa, para reajus-
te entre julho e agosto. A proposta 
foi negada pela Prefeitura na época. 
Quinze dias atrás a empresa Oceano 
reiterou o pedido à Comissão Tarifá-
ria, composta por representantes das 
secretarias de Mobilidade Urbana, 

Fazenda e Administração, solicitando 
reajuste de R$4,10 para R$ 4,26. 

“O valor de R$ 4,10 é uma previsão 
desde o início do edital de licitação. 
Nele foi colocada toda a questão do 
ano da frota, investimento, tudo foi 
referente a essa passagem para R$ 
4,10. Ontem (terça-feira), houve o 
início do contrato e a passagem foi 
reajustada. Considerando que no 
próprio edital consta a data-base de 
reajuste para agosto de cada ano, 
então, em agosto, a responsável 
da empresa pleiteou um reajuste 
referente ao valor da passagem. A 
pretensão era para elevar de R$ 4,10 
para R$4,26”, destacou.

Oliveira foi indagado sobre o 
pedido reiterado pela Oceano há 
duas semanas. “Devido a reiteração 
por parte da empresa, estamos con-
sultando o setor jurídico a respeito. 
Após a análise jurídica, retorna para 
a comissão e poderemos verificar a 
questão. De início não verificamos 
a possibilidade do reajuste para 
R$4,26, estamos aguardando o pa-
recer jurídico para, posteriormente, 
realizarmos nova reunião para se 
chegar numa decisão”.

De acordo com o secretário, entre 

os argumentos apresentados pela 
empresa, para o novo reajuste está o 
aumento no preço do diesel. Não há 
um prazo para decisão da Comissão 
Tarifária.

Outro lado – O diretor responsável 
pelas operações da concessionária, 
Daniel Adbdalla, atendeu o Jornal 
Atos e afirmou que a empresa alertou 
a Prefeitura sobre o edital. Segundo 
Abdalla, a empresa cumpriu e está 
cumprindo com o edital publicado 
pelo Executivo. “A gente avisou a 
Prefeitura. Os investimentos que 
você colocou no edital estão subdi-
mensionados, não vai contemplar 
frota nova, você deveria priorizar 
frota nova. Alertamos sobre isso. 
Para nós, seria muito melhor operar 
com frota nova, mas a tarifa tem que 
remunerar a frota nova”.

Abdalla entende que os R$4,26 são 
condizentes com o cenário atual da 
empresa. Questionado sobre uma 
possível rejeição, o engenheiro con-
tou que pode denunciar na Justiça, 
está havendo um descumprimento 
contratual, então vamos buscar nas 
vias legais. Se esgotou as vias admi-
nistrativas e a Prefeitura negou, só 
cabe a via judicial”, concluiu.

Atos e Fatos
“Não troco minha dignidade 
pela minha liberdade".

Márcio Meirelles  Lula, ex-presidente

LULA PRESO!
Os companheiros agora terão que 

gritar: “LULA PRESO”!
Difícil entender que a dignidade é 

um bem maior que a liberdade, vindo 
de um presidiário que assaltou o país.

Perto de 13 bilhões de reais recu-
perados pela Lava-Jato e devolvidos 
aos cofres públicos com a dignidade 
de homens honestos que almejam um 
país mais justo.

Elaborou uma carta, ou, uma possí-
vel cópia, de próprio punho desafiando 
a Justiça, afirmando que não aceita bar-
ganhar seus direitos para sair da prisão.

O espírito do “acima da lei” que o 
levou à cadeia é o mesmo que incentiva 
a desrespeitar a lei. 

O desemprego no Brasil foi cau-
sado pelos procuradores e o mal que a 
operação fez à democracia e a Justiça 
são injustificáveis.

Na sua opinião os procuradores da 
Lava-Jato deveriam pedir desculpas ao 
povo brasileiro por colocar na prisão 
um brasileiro íntegro, honesto, de mãos 
limpas.

A sua arrogância é maior que a 
pena que cumpriu e as que irá cumprir.

A sua pena deveria ser proporcional 
a sua arrogância!

A reclusão parece que serviu para 
confundir os seus conceitos sobre 
dignidade, liberdade, democracia e a 
Justiça. 

Até certo ponto a prisão não lhe 
trouxe benefícios porque não está 
entendendo estes conceitos, ou nunca 
entendeu.

Inspirou-se em Mandela para 
escrever a carta, ou seja, um bilhete, 
em comparação com o libelo do líder 
africano. 

A sua letra melhorou muito, pois 
um seu bilhete dos anos 70 rodou na 
internet, quando havia o racionamento 
da gasolina, era a uma peça literária 
que só ele entendia. Criou uma escrita 
própria para se comunicar. Não era a 
língua portuguesa!

Uma lei federal de 2003, sanciona-
da pelo próprio, estabelece que a pro-
gressão de regime de condenados em 
crimes contra a administração pública 
só deve ocorrer após a “devolução do 
produto ilícito praticado”.

No caso são 2,4 milhões de reais 
atribuídos pelo STJ (Superior Tribunal 
de Justiça). É possível parcelar e é o 
que os Procuradores de Curitiba estão 
analisando.

O regime semiaberto permite que o 
preso deixe a unidade prisional de dia 
para trabalhar ou estudar e retornar à 
noite.

Como a Justiça não oferece local 
para receber o preso é possível que ele 
fique em casa, com a “pulseirinha” no 
tornozelo, restrição ao tipo de visitas 
e seus passos controlados por agentes 
policiais.

Talvez aí more a resistência do 
ex-presidente em cumprir o sistema 
semiaberto, pois não tem ocupação, ou 
seja, não trabalha deste 1975.

Se não bastasse o festival de bes-
teiras patrocinado pelo ex-presidente 
as declarações do ex-procurador-geral 
da República que no auge da Lava-Jato 
se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal 
para assassinar o ministro Gilmar Men-
des e posteriormente se matar. 

Atitude de barbárie encontrada nos 

anais da história que levavam os homens 
a resolver suas desavenças “olho por 
olho”.

O procurador-geral e o ministro não 
se bicavam e viviam trocando farpas 
como bêbado e irresponsável pelo minis-
tro e o ex-procurador-geral se referia ao 
ministro como dissimulado e perverso. 

Sobre o comportamento dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal 
nenhuma novidade, pois grande parte 
dos componentes da suprema corte não 
reúne as condições impostas pela Cons-
tituição Federal: notável saber jurídico e 
conduta ilibada.

Foram indicados para defender juri-
dicamente os seus indicadores.

A atualmente Chefe do Alto Comis-
sariado da ONU para Direitos Humanos, 
ex-presidente do Chile, Michele Bache-
let, afirmou: “me dá pena pelo Brasil”, 
quando o presidente se referiu de forma 
desabonadora da figura de seu pai morto 
na ditadura chilena.

Como brasileiro não posso e não 
devo ter vergonha de meu país, mas tal 
atitude não impede do mundo olhar o 
país com muito desprezo.

É muito triste! 

"A sua pena deveria ser 
proporcional a sua arrogância!”

Embarque no principal ponto do TUG, no Centro de Guaratinguetá, que passa por polêmica com tarifas da nova frota da 
Oceano, que passou a circular na cidade na última quarta-feira; novo contrato garantiu reajuste para R$ 4,10 na tarifa 

“Os agentes de trânsito também 
se deslocarão todos os dias para 
verificação desses quesitos”.

Após a assinatura da ordem de 
serviço, nesta quarta-feira, a Oceano 
terá um prazo para quitar a outorga 
de R$ 2 milhões. “Assinando essa 
ordem, a empresa, na prática, pode 
assumir os serviços. A partir da as-
sinatura, a empresa tem até trinta 
dias para efetuar o pagamento des-
sa outorga”, descreveu o secretário.

A Prefeitura revelou que o valor 
pago pela empresa será investido 
na construção de abrigos de pas-
sageiros ou pontos de ônibus. Na 
cidade, não são poucos os pontos 
de ônibus sem cobertura, onde os 
passageiros aguardam o embarque 
sob sol forte ou chuva.

Não houve alteração no número 
de linhas da malha rodoviária do 
município.Os horários feitos pelas 
empresas São José e Oceano não 
foram alterados. Todas as mudan-
ças confirmadas pela Prefeitura já 
têm efeito.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), idoso é 
todo indivíduo com 60 anos ou mais. 
O Brasil tem mais de 28 milhões de 
pessoas nessa faixa etária, número 
que representa 13% da população 
do país e a expectativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) é de que, até 2055, o número 
de pessoas com mais de 60 anos su-
pere o de brasileiros com até 29 anos.

Para que os idosos de hoje e do futu-
ro tenham qualidade de vida, é preciso 
promover conscientização quanto a 
importância da atividade física.

A Águas Piquete em parceria com 
a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social - Serviço de Conve-
niência e Fortalecimento de Idoso, 
promoveu no dia 07 de outubro, em 
comemoração ao dia do Idoso, uma 
atividade de ginástica laboral, com 
aproximadamente 30 idosos, sob a 
orientação do educador físico, Rafael 
Aleixo, que reforçou a necessidade do 
exercício na terceira idade.

“Com o tempo eles tendem a perder 

Idosos participam de ação 
de bem-estar em Piquete

Da Redação
Piquete

a flexibilidade, mobilidade e a força, 
logo, praticar exercícios de alonga-
mento ajuda a diminuir os riscos de 
queda, além de promover uma melhor 
qualidade de vida”. ressaltou Aleixo.

Para a presidente da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Fátima 
Gouvêa, “parceria como essa, é de 
grande importância, afinal vem ao 
encontro do nosso objetivo, fortalecer 
vínculos e incentivar a socialização e 
a convivência comunitária”.

Segundo, Benedita Santos, 81 anos, 
participante do projeto “ a atividade 
foi muito divertida, e reforçou a im-
portância de praticar exercícios para 
melhorar a nossa qualidade de vida, 
trazendo mais disposição e alegria”. 
destacou Santos.

A Águas Piquete compreende que 
atuar no saneamento vai muito além 
de tratar e fornecer água, é preciso se 
envolver em ações junto à população, 
levando dignidade, saúde e perspec-
tiva de futuro.

 “Além de proporcionar a entrega 
de uma água com qualidade, é muito 
gratificante contribuir com o bem-es-
tar físico dos idosos”, afirmou Indiara 
Jogas, gerente da Águas Piquete.

Atividades busca conscientizar quanto a 
importância da atividade física na terceira idade
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 

– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores fru-
tíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 
c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 
c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 

– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715

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. Tele-
fone: 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. 

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Stra-
da ano 2010 – com-
pleta. Tr.F: 99659-
6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720

Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

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 Citro-
en Xsara Picasso 2.0 
- 16v – Aut.- ano 2005 
– G –preto – comple-
to. Tr.F: 99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. 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 Pálio 
EX 1.0 fire ano 2002 
– G – 2pts. Tr.F: 3912-
3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada 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

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 04.013.164/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 81,135.
VALOR TOTAL: R$ 52.600,17 (cinquenta e dois mil seiscentos reais e dezessete 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/19
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA ME
CNPJ: 07.364.386/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 85, 86, 115, 116, 125, 126,132,133,134,167,168, 17, 
178, 179.
VALOR TOTAL: R$ 47.771,98 (quarenta e sete mil setecentos e setenta e um reais 
e noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 07/10/2019
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ:17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 96, 114, 119, 120, 
121,122, 129, 130,1 45, 146, 155, 156, 157, 158.
VALOR TOTAL: R$ 42.202,60 (quarenta e dois mil duzentos e dois reais e sessenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2019

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 
554/2019-SUP;9154/19-GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em realização 
de exames de Eletroneuromiografia dos 04 (quatro)
membros para atender os usuários Maria Francisca 
Gama da Silva e Walkiria Batista de Souza Rosa.
LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME
CNPJ Nº: 97.520.712/0001-73

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 87/2019 – Proc. nº. 
468/19 O Município de Lorena-SP torna público 
o julgamento do recurso interposto no PREGÃO 
PRESENCIAL n°. 87/2019, cujo objeto é a Aquisição 
de equipamentos hospitalares para atender as 
necessidades do Ambulatório de Especialidades II. O
Pregoeiro, Equipe de apoio e Equipe técnica 
comunicam que o recurso LUIZ C DE MELO 
SOUZA LORENA EPP não foi provido, mantendo-
se a inabilitação jurídica da recorrente.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
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 549/18 - Contrato 181/18 – PP Nº 95/18 - PML
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: CONTROL LAB – CONTROLE DE QUALIDADE PARA 
LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ:29.511.607/0001-18
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 181/18, decorrente do Processo Licitatório nº
548/18, Pregão Presencial nº 95/18, firmado em 26 de outubro de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 26 de outubro de 2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária
referente ao Contrato Original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA; Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA SÉTIMA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em 
cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura 
de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no 
horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi 
aprovado, são eles: CLAUDIA MARIA DE ABREU DA SILVA RG: 13233879-8;
NILCE APARECIDA DE CARVALHO BARRETO RG: 6827371X; CLEBER 
HENRIQUE CLAUDINO RG: 343736299; WELLINGTON FERNANDES CARDOSO 
RG: 49561414-2; ADAUTO NUNES DA ROSA RG: 130641510 ; JEFFERSON 
DOUGLAS LOURENÇO RG: 33.634.553-7; LUCIMARA SILVA DE JESUS 
BARBOSA RG: 30587474-3.
Lorena, 04 de SETEMBRO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para 
o qual foi aprovado, são eles: ANA LUCIA TRAVEZANI FERREIRA ZAMPONI 
SANTIAGO RG: 44248290-5; ADRIELE CRISTINA DE FARIA RG: 52.554.478-1; 
MARILIA DE JESUS SIQUEIRA RG: 49575397-X; JULIA MONTEMOR DE CASTRO 
GONCALVES RG: 451951839; BRENDO HENRIQUE FONSECA NUNES RG: 
498416367; RENAN AFFONSO CABRAL RG: 345861619; LUIZ HENRIQUE 
JORDAO DA SILVA REIS RG: 49662011-3; ALEXANDRE DE OLIVEIRA RG: 
488640039; CONRADO RABELO SILVA RG: 53996069X; RONNY ANDERSON 
MARTINS DE ARAUJO RG: MG15804158; MATHEUS SALLES RG: 362134765; 
RODOLFO BRAGA REIMBERG RG: 2003009002524; JOAO GERALDO 
RODRIGUES DE MORAIS RG: 48.657.418-0; DANIELLA DAGENE RAMOS DE 
SOUZA RG: 257861178; STEFANI APARECIDA
RODRIGUES DOS SANTOS RG: 490589479.
Lorena, 04 de outubro de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Ação conta com parceria do Estado e planeja levar o programa a outros três núcleos no município

Prefeitura de Cruzeiro entrega documentos 
de regularização fundiária para 83 famílias

Letícia Noda
Cruzeiro

Os moradores de Cruzeiro 
comemoram um trabalho 
esperado desde 2017. A 
Prefeitura realizou a re-
gularização fundiária dos 
moradores do núcleo ha-
bitacional Vila Clara, no 
bairro Itagaçada. A ação 
é proveniente de um con-
vênio da Prefeitura com a 
secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo, através 
do Programa Cidade Legal. 
Cerca de 83 matrículas in-
dividuais de registro foram 
emitidas gratuitamente na 
última quinta-feira, garan-
tindo às famílias a posse 
legal de suas residências.

O Programa Cidade Legal 
dá aos moradores o poder 
de registrar seus imóveis, 
passá-los para herdeiros 
ou vendê-los, superando 

assim todas as etapas bu-
rocráticas. Além disso, o 
documento garante acesso 
ao mercado formal de crédi-
to, entre outros benefícios.

A cerimônia contou com a 
presença do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) e do 
secretário de Estado da 
Habitação, Flávio Amary.

O prefeito destacou a 
forma como o atendimento 
afeta na vida dos moradores 
e no planejamento da cida-
de. “É um benefício muito 
grande, tendo em vista que 
todas essas pessoas, essas 
famílias, até num passa-
do recente, não tinham a 
propriedade, o que trazia a 
elas aquele sentimento de 
insegurança, de não terem 
um título”.

Fonseca lembrou ainda 
que a regularização da 
área trará também bene-
fícios para o crescimento 

Entrega das escrituras do núcleo habitacional Vila Clara, no Itagaçaba, que atendeu a 83 famílias

do município. “Por ter a 
regularização da região, 
nós conseguiremos investir 
verba pública para aquela 
estrutura como pavimen-
tação, iluminação, postos 
de saúde e mais escolas. O 
município tem a capacidade 
de ter uma legitimidade 
ainda maior por ter a regu-
larização de investir serviço 
público na infraestrutura”.

Os núcleos Bela Vista, 
Pedro Inácio e Sebastião 
Martins devem receber o 
Programa Cidade Legal em 
breve. Segundo o prefeito, 
os projetos já estão em an-
damento e aguardam a for-
mulação de um cronograma 
que será feito em parceria 
com o Estado.

As regularizações fun-
diárias estão nas etapas 
iniciais, e a Prefeitura já 
trabalha para entregar ou-
tras 130 escrituras.

Prefeitura de Pinda entrega 
uniforme para 13,6 mil alunos

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba começou, na última 
terça-feira, a distribuição de 
uniformes para estudantes 
da rede municipal de ensino. 
Segundo o cronograma, a 
entrega teve início nos Cmeis 
(Centros Municipais de Educa-
ção Infantil), e nos próximos 
dias segue para as escolas 
municipais.

Cada criança recebeu duas 
camisetas de manga curta, 
uma de manga cumprida, 
uma camiseta regata, uma 
calça cumprida e jaqueta. Os 
meninos, receberam também 
duas bermudas, enquanto 
as meninas, dois shorts-saia. 
Serão beneficiados mais de 
13,6 mil alunos.

Os uniformes são personali-
zados com o brasão da cidade 
na frente e, nas costas, um 
estampado com “Prefeitura 
Municipal Pindamonhangaba” 
e “Secretaria de Educação”.

Claudio Fernandes Bordin 
é pai da Alyce, de 5 anos, es-
tudante do Cmei João Fleury. 
Ele aprovou a iniciativa. “Gos-
tamos muito. Achei o unifor-
me muito bom, de qualidade 
ótima. É a primeira vez que 
uma gestão está fazendo 
tanto pelas crianças. E o que 
também é legal que agora to-
das as crianças estão vestidas 
com as mesmas roupas, então 
elas ficam iguais, até mesmo 
para não ficarem comparando 
roupas e, além disso, quando 
tiver um passeio, estão todas 
identificadas, o que é muito 
bom para a segurança delas”.

O cronograma de distribui-

ção dos uniformes foi definido 
pela secretaria de Educação 
e seguirá por cerca de mais 
duas semanas, iniciando ainda 
nesta semana a distribuição 
para os alunos das escolas 
municipais.

Outras cidades da região 
também fizeram a entrega de 
uniformes escolares em 2019, 
como Cruzeiro, onde a entrega 
foi feita em abril para todas as 
unidades municipais e bene-
ficiou sete mil estudantes da 
rede municipal de ensino. Ca-
choeira Paulista confeccionou 
2.952 camisetas, que foram 
distribuídas em todas as 17 
escolas da cidade, enquanto 
a Prefeitura de Guaratinguetá 
entregou, em março, uni-
formes e kits escolares para 
estudantes de creches, ensino 
infantil, ensino fundamental 
e ensino de jovens e adultos.

Uniformes entregues nesta semana em Pindamonhangaba; ação atende 13,6 mil crianças

            

Fotos: Divulgação PMP


