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

RMVALE, QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2019 N.º 3.392R$ 1,50ANO 26

Cruzeiro tem aumento de 
16,5% na passagem de ônibus
Preço do transporte público passa a valer R$ 3,80; Prefeitura 
garante que contrato com a ABC garante troca de veículos

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Um mês depois da con-
clusão da licitação do trans-
porte coletivo em Cruzeiro, 
as novas tarifas propostas 
no edital já começaram a 
valer. Desde o último dia 6, 
os usuários de ônibus estão 
desembolsando R$ 3,80 na 
passagem, aumento de 16,5% 
em relação à tarifa que era 
cobrada.

O reajuste já havia sido 
sinalizado pela administra-
ção municipal. O secretário 
de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Cruzeiro, Rodol-
fo Scamila, garantiu, em 
entrevista à rádio Pop, que 
não houve “simplesmente 
um aumento”, mas sim uma 
correção da tarifa baseada 
nos critérios de disputa da 

licitação.
Ele destacou que o trans-

porte público de Cruzeiro 
estava sem licitação pública 
oficial. Foi feito um processo 
e a empresa ganhou o certa-
me com a tarifa, de acordo 
com os cálculos de viabilida-
de colocada no edital, ainda 
com o menor valor da região.

Ainda durante a entrevis-
ta, Scamila justificou que 
o edital foi estabelecido, 
atendendo parâmetros para 
que houvesse a concorrência, 
levando em consideração 
o número de passageiros, 
quilômetros rodados, gas-
tos com combustíveis e o 
aumento dos valores dos 
combustíveis.

A Prefeitura de Cruzeiro 
finalizou o processo licita-
tório para contratação de 
uma empresa para operar o 

transporte coletivo no início 
de setembro. A ABC Transpor-
te saiu vencedora do certame 
e continuará operando o 
sistema, mesmo com a insa-
tisfação de parte dos usuários.

Uma das reclamações mais 
constantes dos moradores é 
a qualidade dos veículos e o 
tamanho dos ônibus disponí-
veis, que segundo os usuários, 
é menor do que os conven-
cionais, acarretando em uma 
diminuição considerável das 
vagas.

Scamila disse durante a en-
trevista que muitos veículos já 
foram trocados, incluindo, 3 
dos 4 micro-ônibus que eram 
alvo de reclamação dos mora-
dores. A ABC Transportes, que 
estava à frente do serviço com 
um contrato emergencial, 
assumiu o transporte coletivo 
com um contrato de 15 anos.

Ônibus do transporte coletivo de Cruzeiro, que passou por reajuste de R$ 0,50 na última semana: R$ 3,80
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Em primeira medida no cargo, prefeito extingue cobrança até a realização de um chamamento público

Domingos revoga taxa para uso 
do Velório de Cachoeira Paulista

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

O primeiro ato do prefei-
to em exercício, Domingos 
Geraldo (PL), foi revogar o 
decreto que taxou as fune-
rárias em R$ 406 para utili-
zação do Velório Municipal 
de Cachoeira Paulista. Desde 
quinta-feira o serviço pode 
ser prestado pelas três em-
presas da cidades sem custo 
de locação. Já a licitação para 
concessão do espaço segue 
em andamento.

Após o afastamento de 
Edson Mota (PL), na última 
quarta-feira por 180 dias 
pelo contrato irregular com 
o escritório de advocacia 
Gradim Sociedade Individual 
de Advocacia, firmado em 
2017 que resultou no déficit 
de aproximadamente R$ 33 
milhões aos cofres públicos, 
o vice, Domingos Geraldo, 
assumiu o Executivo com 
polêmicas na cidade como 
a taxa do Velório Municipal, 
revogada na última quinta-
-feira.

Segundo Domingos, no mo-
mento não há cobrança para 
a utilização do espaço e as 
três empresas que atuam no 
ramo funerário no município 
poderão utilizá-lo sem custo 
até a realização do processo 
licitatório que organizará o 
serviço da cidade. O chefe do 
Executivo frisou ainda que 
sua equipe está no processo 
de criação do edital. “Fiz 

um decreto revogando essa 
cobrança. Agora vou ter que 
abrir uma licitação para a 
empresa que ganhar, a gente 
começar cobrar, aí sim da 
empresa, porque existe uma 
manutenção que é feita no 
velório. Na lei que existia 
não se cumpria quase nada”.

Domingos explicou que o 
morador de Cachoeira Pau-
lista não paga para utilizar o 
Velório Municipal, sim pelo 
plano mútuo ou taxa estipu-
lada pela empresa que for 
prestar o serviço funerário, 
como remoção e translado, 
comercialização de urnas 
mortuárias, velas e véus.

Em cidades vizinhas como 
Lorena e Guaratinguetá, a 
administração dos velórios 
é realiza pela Prefeitura 
e as taxas para utilização 
não chegam a R$ 100. Os 
valores de Lorena variam 
entre R$43,62 e R$78,89, 
Guaratinguetá cobra o valor 
único de R$ 87, não cobra-
da no momento devido à 
manutenção do velório do 
Pedregulho.

Nas três cidades, famílias 
de nível de vulnerabilidade 
social são isentas das taxas.

Sob alegação de uma ação 
civil do Ministério Público 
contra o Município, para que 
fosse feita uma licitação para 
exploração do local, o então 
prefeito Mota, decretou no 
dia 9 de setembro a taxa de 
R$ 406 para as funerárias 
utilizarem o espaço. 

De acordo com a secretá-
ria de Negócios Jurídicos 
do governo Edson Mota, a 
Gisely Fernandes (exonerada 
na última quinta-feira), esse 
valor foi retirado de uma ta-
bela de utilização do velório 

publicada pelo Sindicato Na-
cional das Funerárias. “Essa 
é uma taxa cobrada pelo uso, 
porque atualmente não tem 
ninguém que tenha um con-
trato válido para administrar 
o velório. Neste momento é 

administrado pela própria 
Prefeitura”, frisou Gisely.

A ex-secretária destacou 
que o valor teria sido defi-
nido para atrair empresas 
para a licitação. “Até porque 
o velório está num estado de 

abandono há muitos anos, 
e a empresa que entrar vai 
ter que fazer umas reformas 
como trocar piso, pintura, e 
se ela não tiver meios para 
se manter, nenhuma empre-
sa vai aparecer”.

O velório municipal de Cachoeira Paulista que passou por polêmica sobre taxa de utilização; cobrança é extinta por Domingos Geraldo

Foto: Jéssica Dias



17 DE OUTUBRO DE 20192

Tributos podem ser pagos pelo cartão de crédito e débito; medida busca conter inadimplência

Novo sistema em Ubatuba amplia opções 
de pagamento de impostos municipais

Lucas Barbosa
Ubatuba

Tentando reduzir o número 
de moradores inadimplentes 
com os impostos municipais, 
a Prefeitura de Ubatuba, des-
de a última semana, passou 
a aceitar o pagamento dos 
tributos através de cartão de 
débito e crédito. A alternati-
va permite aos contribuintes 
parcelarem as taxas em até 
12 vezes.

Além de alvarás de fun-
cionamento para estabe-
lecimentos comerciais, a 
mudança possibilitará que 
sejam pagos pelo cartão os 
tributos IPTU (Imposto Terri-
torial e Predial), ISS (Imposto 
Sobre Serviço), ITBI (Imposto 
Sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis). 

Os moradores interessados 
em recorrerem a esta alter-
nativa devem comparecer 

entre segunda e sexta-feira, 
das 9h às 15h, no posto de 
atendimento “Fácil”, que fica 
na região central. 

De acordo a Prefeitura, 
são aceitos os cartões das 
bandeiras American Express, 
Elo, Hiper, Hipercard, JCB, 
Mastercard e Visa. 

O secretário de Fazenda 
e Planejamento, Ralph Luiz 
Soares, destacou os princi-
pais objetivos da iniciativa. 
“Com isso, oferecemos mais 
uma oportunidade, além de 
comodidade, para o cidadão 
pagar seus tributos e regu-
larizar seus débitos junto á 
Prefeitura. Ao mesmo tempo, 
ampliaremos a arrecadação 
municipal, necessária para a 
execução de diversos servi-
ços para a população”. 

De acordo com o chefe da 
pasta, está em fase de imple-
mentação uma ferramenta 
no site oficial da Prefeitura Contribuinte busca setor tributário para acertar impostos; serviços têm novas modalidades de pagamento

Fotos: Divulgação PMU

que possibilitará o paga-
mento pelo cartão através 
da internet. A expectativa 
municipal é que a opção 
comece a funcionar a partir 
da próxima semana. 

Soares revelou dados sobre 
a atual taxa de inadimplência 
que o Município enfrenta. 
“No IPTU ela gira em torno 
de 37% a 39%. É o único 
imposto em que medimos a 
inadimplência, porque ele é 
lançado de ofício no início do 
ano, então é possível saber-
mos qual o total que deveria 
ser arrecadado”. 

Os contribuintes que op-
tarem em seguir pagando 
os impostos no dinheiro 
continuam com a opção de 
imprimirem os boletos pelo 
site da Prefeitura. Já os que 
possuem dívidas com o Mu-
nícipio, devem comparecer 
ao Paço Municipal para 
renegociar as pendências.

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro 
aprovou por unanimidade o 
projeto de lei, de autoria do 
vereador Sérgio Blois (PL), 
que pretende destinar o troco 
da compra no comércio local 
para o Asilo São Vicente de 
Paulo. O “Troco Solidário” 
contará com a colaboração 
de empresários da cidade, 
que poderão aderir volunta-
riamente à iniciativa.

O autor do texto explicou a 
proposta durante a votação. 
“É um projeto relativamente 
simples. Através de uma par-
ceria com o comércio local, 
no qual as empresas que se 
interessarem ficarão com 
uma caixa coletora com as 
inscrições ‘troco solidário’ 
à vista das pessoas. Quando 
o consumidor efetuar uma 
compra, o troco poderá ser 
depositado na caixa”, explicou.

O projeto estava na ordem 
do dia da sessão de 9 de 
setembro, mas foi alvo de 
pedido de vistas por parte do 

vereador Paulo Vieira (PL), 
que questionou o porquê de 
apenas o Asilo ter sido o bene-
ficiado e não outras entidades. 
Em resposta, Blois destacou 
que o projeto visa auxiliar o 
asilo São Vicente de Paulo 
porque “todas as entidades, 
geralmente, conseguem maior 
mobilização das pessoas pois 
tem familiares atuantes”. 
O vereador garantiu que 
isso não acontece com tanta 
frequência no asilo, onde se 
encontram pessoas idosas que 
estão doentes e muitas vezes 
abandonadas pelos próprios 

parentes. “Eles precisam de 
remédios, exercícios, de fral-
das, roupas e toda estrutura 
que muitas das vezes geram 
um custo muito grande que a 
instituição não tem condições 
de arcar”, justificou  

O vereador disse que ficará 
a cargo de um representante 
da entidade e do comerciante 
que aderir ao projeto a coleta 
dos valores arrecadados, 
quinzenalmente. “É algo que 
pode atingir uma propor-
ção razoável, desde que as 
pessoas queiram ajudar. Na 
verdade, é um projeto de 

solidariedade municipal com 
o consumidor e o empresário 
ajudando para que o Asilo 
possa receber verbas”, contou 
Blois. 

O presidente do Asilo de 
Cruzeiro, Luiz Antônio Pe-
reira, revelou a importância 
do projeto para o dia a dia do 
atendimento. “Fiquei muito 
feliz, porque a nossa dificul-
dade é com relação a folha de 
pagamento da entidade. Com 
o final do ano, que temos 
que pagar o décimo terceiro 
e outras atividades, vai ficar 
mais difícil ainda”.

'Troco Solidário’ beneficia asilo 
São Vicente de Paulo em Cruzeiro

Idosos assistidos pelo asilo São Vicente de Paulo; projeto aprovado na Câmara beneficiará entidade com troco do comércio de Cruzeiro

Fotos: Arquivo Atos

Projeto quer destinar pequenas doações do comércio para atendimento da entidade

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Para garantir condições 
mínimas de saúde, segu-
rança e qualidade de vida, é 
necessário que a população 
tenha acesso a serviços es-
senciais. No Brasil, o setor de 
saneamento básico abrange 
o conjunto das atividades de 
infraestrutura e instalações 
operacionais de abasteci-
mento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza viária, 
drenagem urbana, manejos 
de resíduos sólidos e de águas 
pluviais. São, portanto, servi-
ços fundamentais não apenas 
para garantir a qualidade 
de vida da população, mas 
para o próprio crescimento 
econômico da nação. Todo 
país desenvolvido oferta, 
com qualidade, os serviços 
de saneamento básico, pois 
já entende que sem eles toda 
estrutura social é compro-
metida. 

Apesar do Brasil estabe-
lecer o saneamento básico 
como um direito constitu-
cional desde 2007, ou seja, 

Saneamento é fundamental 
para o desenvolvimento social 
e econômico de uma nação

Da Redação
Guaratinguetá

muito antes da ONU - Orga-
nização das Nações Unidas 
o tornar um direito humano 
no ano de 2016, na prática é 
preciso muito mais empenho 
na aplicação da lei. Tomando 
como exemplo apenas dois 
princípios nos quais ela se 
baseia, fica claro o quanto 
o país negligencia o setor: 
trata-se dos princípios da 
universalização do acesso e 
da integralidade das ativida-
des de saneamento, porém 
existem outros que também 
estão longe de serem con-
templados. Segundo o Insti-
tuto Trata Brasil, cerca de 35 
milhões de brasileiros não 
têm oferta de água potável, 
52,36% não dispõem coleta 
de esgoto e apenas 46% desse 
efluente é tratado. 

Indiara Jogas, gerente ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento, destaca que 
“esses dados impactam muito 
negativamente no cresci-
mento econômico do país, 
pois limitam o interesse de 
investidores tanto nacionais 
como estrangeiros”, defende 
Jogas.

Investimentos no setor estimulam a 
sustentabilidade ambiental e qualidade de vida
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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 Chaca-
ra – Goiabal – 15x70 
– c/arvores frutíferas, 
pequena casa.Acei-
to 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 
frutíferas. 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-
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, 

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 

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 

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 Strada 
ano 2010 – completa. 
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, mecâ-
nica perfeita. Telefo-
ne: 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 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
M. DO CARMO CEZAR  empresa situada a 
Avenida/Getúlio Vargas 969, bairro de Santa Rita, 
município de Aparecida-SP com CNPJ sob o numero  
65445280/0001-97 e IE 174111330119 comunica 
o extravio do ECF marca Yanco, com autorização 
mumero 102245592 com numero de fabricação 51059, 
equipamento extraviado em 21/10/2010, sendo que o 
mesmo não se encontrava em uso.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa TANIA SUMILI MIKI MIZUTANI- EPP, 
situada a Rua Alexandre Ferreira Pedro Filho,255, 
Nova Lorena, Lorena/SP, CNPJ: 03031857/0001-67. 
I.E. 420050196114, comunica o furto do equipamento 
ECF n°01- fabricante/marca Bematech, série 
MP2100 em 30/08/2019, conforme B.O. 1155/2019 
de 02/09/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2019 – PROC.465/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é aquisição 
de equipamentos de Topografia, a saber: receptor GNSS; coletor de daos GSM 
e estação total de Topografia, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
EMPRESA: POWER GEO TECNOLOGIAS LTDA EPP CNPJ: 16.847.452/0001-43
Vencedora do Item: 02
Valor total de: R$ 87.200,00 (oitenta e sete mil e duzentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2019 – PROC.550/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é aquisição de material 
para decoração da Praça Arnolfo de Azevedo para o Natal de Luzes 2019, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora do Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 15, 16, 17
Valor total de: R$ 2.413,34 (dois mil quatrocentos e treze reais trinta e quatro 
centavos)
EMPRESA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 05.023.842/0001-82
Vencedora do Itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
Valor total de: R$ 15.346,46 (quinze mil trezentos quarenta e seis reais quarenta 
e seis centavos)

PREFEITURA DE LORENA
JULGAMENTO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL 84/2019 – PROCESSO 458/2019
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da amostra apresentada 
pela empresa BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita sob o CNPJ: 
20.494.800/0001-13, do pregão presencial supracitado, para o item 2 – Tinta azul. 
Após a análise do apoio técnico decide-se APROVAR a amostra apresentada pela 
empresa. A Comissão de Licitação, com amparo no parecer técnico decidem: 
HABILITAR a empresa BELLOTON COMERCIAL EIRELI – EPP. O processo entrase
a 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
Nota de Julgamento: TOMADA DE PREÇO n°. 09/2019 – Proc. nº. 397/19

O Município de Lorena-SP torna público que após a realização de diligência no
Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa Poiema Construtora
Ltda ME, CNPJ nº 18.915.430/0001-07 na Tomada de Preços nº. 09/2019, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em execução de serviços 
de drenagem urbana, com inicio na Rua Gonçalves Dias até a Rua Madame 
Curie, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, decide 
com fundamento no Parecer nº 890/2019 SNJ anular o ato administrativo que 
considerou a empresa Poiema Construtora Ltda ME habilitada e vencedora do 
certame, com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93, aproveitando os atos 
regulares não afetados pelo vício apontado. 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
TOMADA DE PREÇO Nº 14/2019 PROC. Nº 525/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 
14/2019, que tem por objeto 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. Comunicamos que a sessão pública 
agendada para o dia 16 de outubro às 14:00 hrs para a abertura dos envelopes 
de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME, R$ 155.767,96 
– vencedora.
POIEMA CONSTRUTORA LTDA ME, R$ 167.719,08
ECOVALE CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, R$ 179.664,55
J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA, R$ 188.433,05
ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
R$ 190.184,79
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
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 PROC. Nº 397/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica que após anular o ato administrativo
que considerou a empresa Poiema Construtora Ltda ME habilitada e vencedora
do certame na Tomada de Preço nº. 09/2019, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em execução de serviços de drenagem urbana, co  
início na Rua Gonçalves Dias até a Rua Madame Curie, com fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra; abre o prazo de 02 (dois) dias úteis a 
empresa ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME, que 
se classificou como terceira colocada, com a proposta de valor de R$ 407.705,85, 
cabendo exercer o direito de preferência por estar com sua proposta dentro dos 
10% superiores a proposta mais bem classificada que é da empresa ESKELSEN 
– ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, Proposta no valor 
de R$ 398.263,49; conforme item 11.4.1., 11.4.5. e 16.3.2.6.a. do edital. 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
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 94/19 PROC. Nº 585/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de
eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e 
mobiliários para o CREAS, CRAS I e CRAS II, a 
realizar-se às 09h30min do dia 01 de Novembro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados 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

Pregão Presencial Nº 95/19 PROC. Nº 586/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de 
veículo novo (Zero Km), tipo Pick-up, modelo 2019 
ou mais recente para uso do corpo de bombeiros na 
cidade de Lorena/SP, a realizar-se às 09h30min do dia
04 de Novembro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados 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 18/19 PROC. Nº 587/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do tipo 
menor preço global, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços 
de instalações do sistema de prevenção e combate 
a incêndio do Paço Municipal de Lorena, com 
fornecimento de material e mão de obra, a realizar-
se às 09h30min do dia 05 de Novembro de 2019, 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados 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.
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Marinho assume Turismo de Guará com obras e orçamento cheio
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretaria de Turismo de 
Guaratinguetá tem um novo 
secretário desde a última 
segunda-feira (7). Após cin-
co meses à frente da pasta, 
que detém um dos maiores 
orçamentos do município, 
João Pita Canettieri (PSB) re-
tornou ao cargo de vereador 
e deixou a pasta para Mário 
Augusto Nunes, o Marinho.

Pita, que assumiu o Turis-

Ribeiro é acusado de participar de esquema, que causou prejuízo superior a R$ 3 milhões

Ex-prefeito de Pinda é condenato 
por fraude na merenda escolar

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Após investigar denúncias 
de irregularidades no serviço 
de fornecimento de merenda 
escolar em Pindamonhangaba 
entre 2006 e 2010, o MPF 
(Ministério Público Federal) 
solicitou à Justiça na última 
semana a condenação do ex-
-prefeito, João Ribeiro (PPS), 
por crime de responsabili-
dade. Além do ex-chefe do 
Executivo, o órgão cobra que 
outros seis participantes do 
suposto esquema de superfa-
turamento devolvam R$ 3,29 
milhões aos cofres municipais. 

Instaurada em 2017, a ação 
do MPF analisou indícios de 
superfaturamento na compra 
de alimentos, pagamento 
indevido de serviços e a pror-
rogação ilegal do contrato de 
fornecimento entre a Prefei-
tura e a empresa Verdurama, 
terceirizada responsável em 
providenciar os ingredientes 

da merenda escolar oferecida 
aos alunos da rede municipal 
de ensino entre 2006 e 2010. 

Além do ex-prefeito, o MPF 
também acusa de participação 
no suposto esquema fraudu-
lento os ex-secretários Bárba-
ra França (Educação), Marcelo 
dos Santos (Licitações) e Sílvio 
Serrano (Finanças). Comple-
tam a lista, os administradores 
da Verdurama Eloizo Durães, 
Olésio de Carvalho e Luiz 
César Ambrogi.

Divulgado em seu site ofi-
cial no último dia 3, o parecer 
MPF estima que a gestão de 
Ribeiro gerou um prejuízo 
de cerca de R$ 3,3 milhões 
aos cofres municipais, já que 
pagou quantias acima dos va-
lores de mercado na compra 
de alimentos da terceirizada.

O órgão apontou que hou-
veram manobras no preen-
chimento de notas fiscais 
que facilitaram a liberação 
dos pagamentos irregulares, 
sendo que parte dos recursos 
foram provenientes de verbas 

federais destinadas à alimen-
tação escolar.

De acordo com o parecer, 
“em vez de calcularem os 
valores com base no número 
de refeições servidas, como 

O ex-prefeito João Ribeiro, acusado de superfaturar com emenda escolar em Pinda; MP cobra condenação

determinava o contrato, os 
envolvidos apenas indicavam 
as quantidades gerais de cada 
gênero alimentício entregue, o 
que dava margem a distorções 
e superfaturamentos e dificul-

tava a fiscalização (trecho do 
documento)”.  

O MPF verificou que o to-
tal de alimentos adquiridos, 
registrados em notas foi 
858% superior ao consumo 

real dos estudantes na época. 
Um exemplo foi a compra de 
arroz, que atingiu cerca de 
1,7 milhão de unidades no 
período, sendo que nas notas 
fiscais constava que cada 
pacote pesava um quilo e o 
preço cobrado foi equivalente 
ao de cinco quilos. 

Outro fato que chamou 
a atenção do MPF foi que 
Ribeiro decidiu, em 2010, 
renovar contrato com a Ver-
durama, num valor de R$ 7,1 
milhões. Para o órgão houve 
incoerência devido ao preço 
exorbitante, já que antes da 
terceirização do serviço o 
Município desembolsava uma 
média anual de R$ 1,8 milhão 
para fornecer a alimentação 
escolar. A expectativa do MPF 
é que seus apontamentos 
sejam analisados pela Justiça 
até o fim do ano.

Outro lado – De acordo com 
a defesa do ex-prefeito, co-
mandada pelo advogado Luís 
Rosas, o cliente é inocente e o 
MPF está equivocado. 

O Jornal Atos tentou loca-
lizar os administradores da 
Verdurama, mas foi infor-
mado que a empresa faliu 
e nenhum responsável foi 
encontrado até o fechamento 
desta edição.  Os três ex-secre-
tários municipais citados no 
processo também não foram 
localizados até o fechamento 
desta edição.

mo em 1 de maio, afirmou 
à época que voltaria logo 
para o Legislativo. A esco-
lha pelo nome de Mário 
Nunes foi feita por Marcus 
Soliva (PSB), prefeito de 
Guaratinguetá, que levou 
em consideração o passado 
político e administrativo do 
novo secretário.

Marinho foi vice-prefeito 
de Guaratinguetá no fim dos 
anos 1990, sob a gestão de 
Francisco Carlos Moreira 
(PSDB), presidiu o Itaguará 

e foi presidente do Guaratin-
guetá Futebol Ltda. Paralela 
à vida pública, Mário Nunes 
é advogado e tem escritórios 
de advocacia em Guaratin-
guetá e São Paulo.

“A escolha foi importante, 
primeiro pela afinidade que 
temos com ele e pela facili-
dade de acesso que ele tem 
com pessoas importantes 
em São Paulo. O Turismo 
precisa de investimentos e 
parceiros que venham inves-
tir em Guaratinguetá. Tenho 

certeza que o Marinho vai 
buscar, trazer investimentos 
e grandes eventos. Esse é o 
foco principal do desenvol-
vimento turístico da nossa 
cidade”, destacou Soliva.

Cenário – Financeiramen-
te, Pita afirmou que o mo-
mento do setor é positivo. 
“Temos algo em torno de R$ 
20 milhões em obras sendo 
realizadas para o turismo. 
Recentemente foi assinado o 
contrato com o Dade (Depar-
tamento de Apoio ao Desen-

volvimento das Estâncias), 
mais R$ 1,192 milhão para 
a estrada do Gomeral. Futu-
ramente vamos ter, já com 
o Marinho, o alargamento 
da calçada Dr. Martiniano, 
inauguração do receptivo 
turístico”.

Em entrevista, Marinho 
afirmou que a busca por re-
cursos por meio do Dade ou 
de outros fundos que fomen-
tam o investimento no setor 
será feita. “Podemos buscar, 
por meio do Fundo de Apoio 

de Isenção Fiscal, recursos 
junto a iniciativa privada 
para dar sustentabilidade 
necessária e a mais para o 
turismo da nossa cidade”.

O nome de Marinho come-
çou a ser projetado como 
novo secretário em setem-
bro deste ano.

Há uma semana a espe-
culação ganhou força, e a 
transição vinha sendo feita 
desde então.

Antes de Marinho e Pita, 
a pasta era comandada por 
Felício Murade, que deixou 
o cargo em abril deste ano,  
após determinação judicial.


