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Pronto Atendimento de Aparecida 
retoma licitação de R$6,2 milhões
Contrato tem duração de 12 meses; Atenção Básica segue com contrato emergencial na cidade

Rafaela Lourenço
Aparecida

O imbróglio na Saúde de 
Aparecida tem um novo capí-
tulo. Após passar pelo estado 
de calamidade pública e por 
contratações emergenciais, a 
Prefeitura reabriu a licitação 
para contratar uma OS (Orga-
nização Social) responsável 
pelo PA (Pronto Atendimento). 
O contrato ultrapassa os R$ 6 
milhões.

A saúde pública, um dos 
maiores gargalos municipais, 
pode iniciar 2020 com boas 
notícias, essa é a expectativa 
do Executivo. Em setembro 
o Tribunal de Contas havia 
suspendido os processos licita-
tórios de contratação de duas 
OS’s, uma para a gestão do PA 
e outra para a atenção básica 
de Aparecida. Com a análise 
dos concursos, a Prefeitura 
recebeu a devolutiva de que o 
projeto referente ao PA pode-

ria ser viabilizado novamente.
Atualmente, o serviço é 

prestado pela Anaesp (As-
sociação Nacional de Apoio 
ao Ensino, Saúde e Políticas 
Públicas de Desenvolvimento) 
através de um contrato emer-
gencial de R$ 2.931,644,28, 
assinado em 30 de setembro 
e com prazo de seis meses 
(noventa mais noventa dias).

Como o processo licitatório 
retomado, a empresa vence-
dora será responsável pela 
técnica e procedimentos de 
urgência e emergência do 
Pronto Atendimento Muni-
cipal. Entre as dificuldades, a 
assessoria da Administração 
destaca a mudança entre o 
público atendido, já que o mu-
nícipio, com cerca de 36 mil 
habitantes, chega a ter quase 
150 mil em média aos finais 
de semana. O contrato será 
no valor de R$ 6.201.846, 
com duração de um ano. A 
primeira fase do certame será Pronto Atendimento, que retomou licitação, em meio à crise na cidade; contrato tem duração de 12 meses
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realizada no próximo dia 20, 
às 10h e a segunda fase no dia 
26, no mesmo horário, ambas 
no Paço Municipal.

O certame para a gestão da 
atenção básica, que chegou 
a ter serviços parcialmente 
paralisados como em ESF’s 
(Estratégia Saúde da Família) 
e na Farmácia Municipal se-
gue com a análise do Tribunal 
de Contas.

Até a liberação do TCE, o 
serviço será gerido pelo Ins-
tituto Lagus, que assinou o 
contrato emergencial em 31 
de julho, com custo de apro-
ximadamente R$ 50 mil por 
mês durante 180 dias.

Segundo o assessor ad-
ministrativo Rafael Bueno, 
a expectativa da Prefeitura 
é que que o TCE finalize os 
apontamentos o mais rápido 
possível para que a prefeita 
em exercício, Dina Moraes 
(PDT), possa retomar o pro-
cesso.

Projeto tem comunicação direta com Guarda Civil Municipal e polícias Militar e Civil; ideia é esperada para dezembro

Parceria entre USP, Unisal e Prefeitura de Lorena cria 
aplicativo para segurança de estudantes na cidade

Rafaela Lourenço
Lorena

Para reforçar a segurança na 
cidade, com o foco nos univer-
sitários, a Prefeitura de Lorena, 
em parceria com alunos da EEL 
USP (Escola de Engenharia 
de Lorena – Universidade de 
São Paulo) e Unisal (Centro 
Universitário Salesiano de São 
Paulo) deve lançar um aplica-
tivo para atender ocorrências 
ligadas aos estudantes, ainda 
este ano. O canal terá comu-
nicação direta com a Guarda 
Civil Municipal e as polícias 
Militar e Civil.

O aplicativo funcionará como 
uma ferramenta de auxílio aos 
trabalhos de prevenção e 
combate à criminalidade com 
a localização em tempo real, 
emissão de sinal de alerta e avi-
sos de ocorrências. Inicialmen-
te, apenas os universitários 
terão acesso ao sistema que 
trabalhará com inteligência 
artificial para identificar locais 
de maior vulnerabilidade e ar-
ticular o contato direto com os 
órgãos da Segurança Pública.

Todas as universidades e 
faculdades do município serão 
cadastradas e através do RA 
(Registro do Aluno), o univer-
sitário terá acesso aos serviços. 

O projeto teve início há 
cerca de quatro meses, após 
a estudante de engenharia 
de produção do Unisal, Ingrid 

Rocha, realizar um trabalho em 
grupo sobre impacto social na 
universidade. Ela contou que 
se interessou pelo assunto 
e procurou pelo secretário 
de Segurança Pública, major 
Carlos Adriany Lescura para 
saber das necessidades do 
município. “Nossa interface é 
para ajudar. Ao invés de ligar 
para a polícia, você já pode 
acionar pelo aplicativo, mas 
isso também não substituiu um 
boletim de ocorrência quando 
necessário”, salientou.

A elaboração segue nos 
trâmites finais pela empresa 
Gama Junior Engenharia, um 
trabalho de extensão de cerca 
de oito alunos da USP. De 
acordo com o estudante do 
segundo ano de engenharia fí-
sica e presidente da Gama, Igor 
Cardoso, um dos objetivos do 
aplicativo é orientar os alunos 
de outras cidades que chegam 
a Lorena sem conhecê-la, sem 
ter contatos e também auxiliar 
as forças públicas a tomarem 
as devidas medidas. “A ideia 
é que seja em tempo real o 
mapa de calor, por exemplo, fui 
furtado na avenida Dr. Peixoto 
de Castro, aí cadastro a hora 
e local para outros possam 
interagir com o mapa e possam 
traçar uma rota mais segura”.

Além das polícias e da GCM, 
cada estudante poderá cadas-
trar quatro números de con-
tato para receberem o mesmo 

sinal de alerta quando emitido.
Para Lescura, este serviço 

será um divisor de águas para 
Lorena. “Esses universitários 
têm um potencial enorme. 
Em São Paulo tem um proje-
to semelhante a este, fiquei 
sabendo, coincidentemente a 
Ingrid me procurou e propus 
para ela fazer algo para aten-
der os universitários. Seguimos 
com essa parceria entre as 
universidades”.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, major 
Carlos Adriany Lescura a cida-
de conta com cerca de dez mil 
universitários, e que tem feito 
contato com as instituições 
para no próximo mês apre-
sentarem o projeto concluído.

A ideia é oferecer e explicar 
o serviço para todas as classes 
e iniciar uma campanha de 
conscientização e defesa pes-
soal. “Vamos mostrar primeiro 
para os reitores, diretores, eles 
farão um teste e depois a gente 
pega (sic) grupos de cada fa-
culdade para fazer o primeiro 
teste, isso em dezembro, até 
no começo do ano, explicou 
Ingrid”.

Segundo Cardoso, o projeto 
é social e todos os custos serão 
para investimento na ideia 
como um sistema de segu-
rança de dados e criptografia. 
“Precisamos saber a dimensão, 
o impacto e repercussão até 
mesmo para colocar um siste-
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Jovens foco de aplicativo  para segurança em frente ao Unisal em Lorena; app deve valer em dezembro

ma de segurança pertinente, e 
ai mensurar valores. Mas para 
manter o funcionamento seria 
de R$ 2 mil a R$ 5 mil”.

Os jovens e a Prefeitura de 

Lorena buscarão patrocínios 
e apoios de investidores e 
empresários. O secretário, 
Carlos Lescura explicou que 
conversou com o departamen-

to jurídico da Prefeitura de 
Lorena e, devido à burocracia, 
o apoio financeiro municipal 
poderia atrapalhar a implan-
tação do serviço.
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Litoral Norte tem “Dia D” contra sarampo
Da Redação
Região

A Vigilância em Saúde de Uba-
tuba participa no próximo sábado 
de uma ação que intensifica o 
combate ao sarampo. Serão oito 
unidades de saúde abertas das 8h 
às 17h para a vacinação de jovens 
entre 20 e 29 anos. 

Os postos que estarão abertas 
são ESF (Estratégia Saúde da 
Família) Horto, ESF Itamambuca, 

Atos e Fatos
“Toda nação que se preza não 
abre mão de três coisas: orgulho 
nacional, esperança coletiva 
e moeda estável”

Márcio Meirelles John Stuart Mill

A MEDIOCRIDADE NACIONAL
Beirando os 80 anos a felicidade 

de ter vivido momentos do país que os 
recordo com muita clareza.

Uma infância no período de guerra, 
onde não existia combustível e nem 
pão. As notícias do “front” transmitida 
pela Voz da América, em português, no 
colo de meu pai, em um rádio de pilha 
(parecidos com uma pilha de tijolos) 
¬Zenith, alemão, produzido antes da 
guerra. A alegria de minha mãe na 
janela: a guerra acabou!

Uma juventude cheia de esperança 
de um novo país com a construção de 
Brasília, e a ansiosa espera da meta da 
produção de um veículo 100% nacional.

Na arquitetura, nos esportes, na 
cultura, na música, o Brasil era visto 
como um novo país, moderno, jovem, 
uma nova potência na América Latina.

Homem feito, viver em um regime 
militar, onde na faculdade conversáva-
mos somente sobre futebol, pois colegas 
infiltrados do regime repressor atento as 

conversas a dois. 
Em outro curso superior o mesmo 

cuidado.
Os militares assumem o governo e 

o pacto não cumprido. 
Os militares ficariam apenas dois 

anos no governo para arrumar a casa 
ou desmontá-la, tanto que o presidente 
Castelo montou uma equipe liberal e 
várias reformas foram feitas em curto 
prazo. Reformas imprescindíveis para 
o crescimento do país. 

Como o poder é extasiante encaste-
laram (desculpe o trocadilho) no poder 
e só o entregaram quando não sabiam 
o que fazer com a inflação. Nas repar-
tições públicas assessores sinistros. Só 
sabiam participar de reuniões e manu-
sear o telefone!

O movimento da derrubada de 
Jango, com mulheres com o terço nas 
mãos, vinha da Praça da República 
e desfilavam pela Avenida São Luiz, 
assistido pelo povo nas vitrines das 
maiores empresas aéreas instaladas no 
Brasil.

O movimento das Diretas Já, na 
Praça da Sé, comandada por um palan-
que com todos os líderes políticos da 
época, independente das ideologias. O 
país clamava por democracia e logo em 
seguida, o banho de água fria quando o 
Congresso Nacional derruba a emenda 
Dante de Oliveira que restabeleceria a 
democracia. 

A morte de Tancredo Neves e a 
passagem de seu corpo por São Paulo 
representava também o féretro da demo-
cracia. As pessoas choravam também 
pela perda da esperança com a morte 
de Tancredo.

Com o Plano Real a esperança 

renasce. 
O dragão da inflação tinha sido 

domado.
O Plano Real, como plano de esta-

bilização da moeda, era o degrau para o 
início das reformas, estas mesmas que 
estamos presenciando em conta-gotas 
depois de quase trinta anos.

Difícil precisar quando se inicia o 
processo desenfreado da mediocridade 
brasileira sobre os aspectos cultual, 
intelectual, político e principalmente 
jurídico. Possivelmente, com a reforma 
do ensino elaborada no governo mili-
tar e a ideologização de esquerda nos 
treze anos do governo do partido dos 
trabalhadores.

Os exemplos de mediocridade 
instalados no país são facilmente 
identificados. O último romancista de 
sucesso internacional foi Jorge Amado. 
A comprovação explícita da medio-
cridade na literatura brasileira é que o 
último imortal da Academia de Letras 
é um cineasta! 

No cinema só as chanchadas lu-
xuosas da Globo, com filmagens no 
exterior. Os festivais de cinema que o 
Brasil participa é para os artistas ex-
porem perante o mundo placas:” Lula 
Livre”, “Abaixo a Cesura”. 

Filme de qualidade artística temos 
que aprender com os argentinos.

As vitórias do Flamengo mostram a 
mediocridade do conjunto de times do 
futebol brasileiro e do argentino, com 
dois times competitivos.

A derrota de 7 x 1 para a Alemanha 
no campeonato mundial foi exagerada 
pelo simples fato de que naquele dia 
morria o futebol brasileiro. Precisava ser 
uma derrota acachapante da grandeza 
que foi o futebol brasileiro.

O último jogador de projeção nacio-
nal, o Neymar, é detestado na França, 
pois o seu negócio é a propaganda. 
Lembro-me muito pouco de jogadas 
magistrais do jovem craque, mas não 
esqueço de sua aparição nos comerciais 
de venda de televisão, telefone celular.

O futebol é o trampolim para a 
propaganda.

Dirigentes corruptos, clubes mal 
administrados e uma casta de técnicos 
que tem a mesma tática e organização 
de jogo.

Os melhores técnicos do campeona-
to brasileiro são estrangeiros.

Por último, o desgosto disfarçado 
dos juristas que almejavam uma vaga 
no Suprema Tribunal Federal para a 
sua biografia. 

Seus nomes estarão gravados na 
história da Justiça brasileira como 
componentes de um tribunal que não é 
orgulho nacional. 

A mediocridade não para aqui!

"...gravados na história da Justiça 
brasileira, como componentes de um 
tribunal que não é orgulho nacional”

Falta de médico em Aparecida é 
apontado em vistoria do TCE
Tribunal lista municípios fiscalizados e problemas no Vale; secretaria 
de Saúde da cidade nega falta de médico no atendimento do PA

Leandro Oliveira
Aparecida

A fiscalização do Tribunal de Con-
tas do Estado em órgãos de saúde 
pública na região terminou com al-
guns apontamentos, como má distri-
buição de medicamentos, demora na 
marcação de exames e consultas e 
materiais e equipamentos obsoletos. 
Um dos apontamentos feitos pelo 
TCE foi o de falta de médico no PA 
(Pronto Atendimento) de Aparecida.

O TCE fiscalizou mais de duzentos 
municípios em todo o estado na 
última terça-feira. Na região, dez 
cidades foram fiscalizadas pela 
diretoria regional do Tribunal. A 
operação foi realizada em Aparecida, 
Areias, Campos do Jordão, Canas, 
Pindamonhangaba, Cruzeiro, Lagoi-
nha, Lorena, Lavrinhas e Piquete, 
em órgãos como Prontos Socorros, 
Prontos Atendimentos e Unidades 
Básicas de Saúde.

De acordo com o diretor regional 
do TCE, Sidnei Sarmento, em todas 
as cidades foram constatadas má 
distribuição de medicamentos, 
demora para marcar exames e 
equipamentos ou materiais obsole-

tos. Em Aparecida o TCE não teria 
encontrado médico no PA. “Foram 
várias verificações. Na Santa Casa 
de Aparecida, o médico só apareceu 
depois que nós começamos a fisca-
lizar. Isso chamou nossa atenção e 
vai ser reportado. Vamos levar para 
o nosso relatório e pediremos que o 
nosso conselheiro relator das contas 
desses municípios intervenha junto 
a eles, provavelmente com aplicação 
de multa ou responsabilização do 
gestor”, afirmou.

O gerente administrativo da Santa 
Casa, Frei Bartolomeu Schultz, in-
formou que a fiscalização foi feita 
apenas no PA, que é anexo a Santa 
Casa e está sob responsabilidade da 
Prefeitura.

Schultz afirmou que viu a movi-
mentação no Pronto Atendimento 
e que o problema citado pelo TCE 
não é realidade da Santa Casa. “Eu 
tive conhecimento da fiscalização 
do TCE, porém ele foi realizado 
apenas no PA. O Pronto Atendimento 
funciona dentro do prédio da Santa 
Casa, mas a administração dele é do 
município de Aparecida através de 
uma Organização Social”, afirmou. 
“Ele (TCE) fala dessa ausência, mas 
a fiscalização foi feita apenas no PA, 

não diz respeito a Santa Casa. Nós 
não temos problemas com falta de 
médico”, respondeu o gestor.

A assessora de gestão da secretaria 
municipal de Saúde de Aparecida, 
Ana Caroline Sbrana, garantiu que 
o setor ainda não foi notificado 
sobre o apontamento do Tribunal. 
“Não temos notificação oficial sobre 
essa visita do TCE. A última visita 
que recebemos foi na terça-feira, de 
uma auditoria, mas ela constatou a 
presença dos três médicos de plantão 
no dia, não só dos médicos mas de 
toda a escala da equipe de enfer-
magem. Essa questão de em algum 
momento ter havido alguma vistoria 
do Tribunal e de não ter a presença 
do médico deve ter sido anterior a 
terça-feira e nós ainda não fomos 
notificados oficialmente”.

O setor se colocou à disposição 
para responder, caso a notificação 
seja encaminhada, e pode até abrir 
um processo administrativo para 
apurar os fatos. Hoje, o Pronto Aten-
dimento é administrado pela Orga-
nização Social Anaesp (Associação 
Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde 
e Políticas Públicas de Desenvolvi-
mento), que está à frente da gestão 
desde outubro.
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O Pronto Atendimento de Aparecida, uma das unidades fiscalizadas pelo Tribunal de Contas; vistoria apontou falta de médico 

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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ESF Marafunda, ESF Perequê-Açu, 
ESF Perequê- Mirim, ESF Sertão da 
Quina, ESF Sesmaria e UBS (Unida-
de Básica de Saúde) Cícero Gomes. 

A campanha é seletiva. Só serão 
vacinadas pessoas que ainda não 
foram imunizadas ou que preci-
sem complementar as duas doses 
recomendadas pelo Ministério da 
Saúde. 

As equipes de saúde irão avaliar 
as carteirinhas e atualizar a vaci-
nação, caso necessário.

O “Dia D” encerra a Campanha 
de Vacinação contra o Sarampo 
voltada para jovens adultos, que 

vem sendo feita desde o dia 18 de 
novembro. A cidade de Ubatuba 
registrou um total de 11 casos 
confirmados da doença. Outras 
cidades também irão realizar o 
Dia D de vacinação, como Caragua-
tatuba, que somou quatro casos 
positivos.

A Campanha será realizada na 
praça Doutor Cândido Mota, USB 
Massaguaçu, UBS Tinga, UBS Porto 
Novo e UBS Perequê-Mirim. 

Os boletins são atualizados se-
manalmente e ficam disponíveis 
na página da Vigilância em Saúde 
de cada Prefeitura.
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 

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 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 

geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-

neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -

ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova. At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
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

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Guará - Casa na 
Coronel Tamarindo, 
com 2 quartos + 1 
fora, sala, varanda, 
garagem para 2 car-
ros. Preço abaixo do 
mercado. Telefone: 
3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 

4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
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-

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ALQUIMIA PERFUMARIA E ACESSORIOS 
LTDA, CNPJ: 04.756.457/0001-81, situada na Rua 
Doutor Rodrigues de Azevedo,25, Centro, Lorena/
SP, comunica o furto do equipamento, Impressora da 
marca Bematech, modelo Mp20 FI II, n° de fabricação 
BE50869200100012651, conforme BO n°1436/2019 
de 13/11/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 113/19 PROC. Nº 712/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de 
preços para a aquisição de uniformes com sublimação para os funcionários da 
Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se às 09h30min do dia 13 de Janeiro 
de 2020, 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 114/19 PROC. Nº 713/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços 
para contratação de empresa especializada em manutenção de pavimentação em 
bloquetes e paralelepípedos em diversas vias urbanas da municipalidade, com 
fornecimento de material, equipamento e mão de obra, a realizar-se às 09h30min 
do dia 16 de Janeiro de 2020, 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 115/19 PROC. Nº 714/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços 
para contratação de empresa especializada em manutenção, reparo e conservação 
de pavimentação asfáltica, a ser realizada em diversas vias da municipalidade, 
com fornecimento de material, equipamento e mão de obra, a realizar-se às 
09h30min do dia 17 de Janeiro de 2020, 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 112/19 PROC. Nº 711/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada na execução de serviços para limpeza, tratamento, 
higienização, conservação e manutenção das piscinas do Complexo Aquático do 
Centro Social Urbano – CSU, com fornecimento de mão de obra e equipamentos 
necessários para proceder na limpeza e manter a qualidade da água, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento, pelo período de 12 
meses, a realizar-se às 14 horas do dia 18 de Dezembro 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
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/19 – PROCESSO N° 670/19

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Objeto Contratação de empresa especializada para prestação e locação de 
serviços de suporte técnicos em sistemas de cftv, instalação e implantação 
do centro de operações integradas, treinamento, manutenção com reposição 
de peças de sistemas de câmeras de segurança em circuito fechado de tv, 
portal eletrônico de ocr para leitura de placa veícular para segurança pública 
e apoio aos trabalhos de operação e fiscalização. O Município de Lorena-SP 
torna público o INDEFERIMENTO de Impugnação apresentada pela empresa 
COMPLETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ao Edital do processo de licitação 
supramencionado. O processo licitatório permanece à disposição para vistas 
dos interessados na sede 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, ramal 3041 ou 3046, das
09h00min às 17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br
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Município pode ser multado em até R$ 500 por dia; ‘Viva Pinda’ relata prejuízos 

Justiça determina que Prefeitura de 
Pinda combata transporte clandestino

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Atendendo ao pedido da 
empresa de ônibus Viva Pin-
da, a Justiça determinou na 
última semana que a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
comece a fiscalizar e coibir 
o transporte clandestino no 
município. Caso não cumpra 
a medida, o Município deve-
rá ser multado. 

Proferida pelo juiz da 1ª 
Vara Cível de Pindamonhan-
gaba, Felipe Estevão de Melo 
Gonçalves, no último dia 
16, a decisão exige que a 
atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), comprove 
em até trinta dias que tomou 
providências para evitar que 
motoristas de vans e carros 
permaneçam transportando 
irregularmente passageiros. 
Se a determinação não for 
atendida, a Prefeitura pode-
rá ser multada em R$ 500 
por dia, até atingir o limite 
de R$ 20 mil.

Concessionária do trans-
porte público na cidade 
desde 2009, a Viva Pinda re-

Ônibus da linha Araretama, em um dos principais pontos da cidade; Viva Pinda cobra maior fiscalização e Justiça ordena ação da Prefeitura

Fotos: Arquivo Atos

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

correu à Justiça em outubro 
em busca de uma solução 
para combater a atuação 
dos clandestinos.

O gerente da empresa 
de ônibus, João Machado, 
revelou que não é de hoje 
que cobra uma atitude do 

Executivo. “Além de vans, 
existem mais de oitenta car-
ros atuando no transporte 
clandestino. Já que não há 

fiscalização por parte da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, estes ilegais param 
tranquilamente nos pontos 

de ônibus para oferecerem 
seus serviços. Há mais de 
dois anos estamos pedindo 
uma providência do prefeito 
Isael, mas infelizmente nada 
foi feito”. 

Machado destacou que 
caso a situação não seja re-
solvida, a Viva Pinda poderá 
adotar medidas para lidar 
com as quedas na arrecada-
ção mensal, que possui uma 
média de 20%, provocada 
pelo transporte irregular. 
“Esta prática criminosa está 
nos causando um grande 
prejuízo. Infelizmente po-
deremos em breve ter que 
demitir alguns funcionários 
para podermos equilibrar 
as contas. Esperemos que 
devido a ordem judicial, a 
Prefeitura coíba os clan-
destinos, desta forma res-
peitando nosso contrato de 
concessão”.

A empresa Viva Pinda 
atende diariamente quase 
17 mil passageiros, através 
de uma frota de 42 ônibus, 
distribuída por 12 linhas.

Outro lado – Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba informou 
que desde 2017 possui uma 
equipe de fiscalização atuan-
do no combate ao transporte 
clandestino. 

A atual gestão municipal 
explicou ainda que não se 
pronunciará sobre outros 
apontamentos feitos pela 
gerência da empresa ‘Viva 
Pinda’, pois ainda não foi no-
tificada da decisão judicial.

Pinda tem últimos dias da exposição “O Xamã Devolve a Vida”, de Jaider Esbell
Da Redação
Pindamonhangaba

O artista visual, escritor e 
produtor cultural indígena 
Jaider Esbell, ganhador do 
Prêmio Pipa, estará até a 
próxima sexta-feira (6) em 
Pindamonhangaba com sua 
exposição itinerante “O Xamã 
Devolve a Vida”. O evento 
tem o apoio da Estação Casa 
Amarela e da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

O roraimense Jaider Esbell, 

do povo Makuxi, município 
de Normandia, recebeu seu 
primeiro prêmio de arte ain-
da adolescente, em 1994, no 
Concurso de Desenhos para 
Catequistas Indígenas na al-
deia Kanauanin. A partir daí, 
nunca mais parou. Sua obra 
intercala pintura e literatura. 

Foi premiado no Concurso 
de Poesias do Sesi e pela Fu-
narte de Criação Literária.  É 
autor dos livros “Terreiro de 
Makunaima – Mitos, Lendas 
e Estórias em Vivências” e 
“Tardes de Agosto, Manhãs 
de Setembro, Noites de Ou-
tubro”.

Quadro expostos em Pinda; O Xamã Devolve chega aos últimos dias

A mostra é gratuita e re-
alizada no Museu Histórico 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, à rua Ma-
rechal Deodoro da Fonseca, 
260, no Jardim Boa Vista, 
das 9h às 17h. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3648-1779.


