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Imposto deve entrar em vigor no início de 2020; medida desagrada motoristas e empresas de transporte

Ubatuba volta a debater cobrança 
de taxa de preservação ambiental

Rodovia em Ubatuba que dá acesso à praias da cidade; Prefeitura e empresas discutem novo imposto

Fotos: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Ubatuba

Considerada pela Prefeitura 
de Ubatuba uma alternativa 
para suprir o aumento de 
gastos com serviços essenciais 
durante a temporada turística, 
a instituição da cobrança da 
TPA (Taxa de Preservação 
Ambiental) foi tema de uma 
audiência pública na última 
semana. A cobrança, que deve 
variar de valor de acordo com 
o veículo visitante, tem expec-
tativa de entrar em vigor até 
o fim do primeiro trimestre 
de 2020.

Com as participações de 
representantes de empresas 
de transporte turístico, do 
secretário de Meio Ambiente, 
Guilherme Adolpho Penteado, 
e outras autoridades munici-
pais, a audiência pública foi 
realizada no Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto, no 
último dia 20. 

Além de apresentar dados 
justificando a necessidade da 
implantação da TPA, Penteado 
comentou sobre as dificul-
dades que Ubatuba enfrenta 
para custear os serviços bási-

cos, como limpeza urbana e 
atendimento médico durante 
o verão, período em que a 
cidade litorânea atrai um alto 
fluxo de visitantes. “Estima-se 
que Ubatuba receba até 750 
mil turistas numa virada de 
ano, o que são quase oito ve-

zes o número de moradores. 
Somente nos dias da virada 
de 2018 para 2019, foram 
geradas 870 toneladas de 
resíduos. A população fixa de 
Ubatuba produz em torno de 
90 toneladas por dia, isso sem 
que haja uma contrapartida 

para cobrir os custos da so-
brecarga de despesas”. 

Aprovado pela Câmara em 
dezembro de 2018, o projeto 
de lei do prefeito Délcio Sato 
(PSD) determina que os valo-
res da cobrança TPA variem 
de acordo com a capacidade 

de ocupantes dos veículos 
que transportarão os turistas. 
Enquanto os proprietários de 
motocicletas pagarão R$3 
e os de carros R$ 10, os de 
micro-ônibus terão que de-
sembolsar R$ 45, os donos 
de vans R$ 30 e os de ônibus 
R$ 70. “A previsão é de que 
os recursos arrecadados se-
jam investidos em diferentes 
programas, como o de coleta 
seletiva, fiscalização e controle 
ambiental, projetos de educa-
ção ambiental, investimentos 
suplementares em infraestru-
tura, limpeza de praias e recu-
peração de áreas degradadas”, 
explicou o secretário de Meio 
Ambiente. 

A próxima audiência pública 
sobre o tema será realizada 
nesta quinta-feira, das 18h às 
21h30, no auditório da Escola 
Municipal Tancredo Neves, 
que fica à avenida Rio Grande 
do Sul no Centro. 

Preocupação – A futura co-
brança da TPA é alvo de recla-
mações de motoristas de vans 
e de proprietários de agências 
de fretamentos de transportes 
turísticos, já que eles serão 
obrigados a pagarem o novo 
tributo juntamente com a taxa 

do Comtur (Conselho Muni-
cipal de Turismo), instituída 
em 2015. 

Reajustado pela gestão de 
Sato em janeiro deste ano, o 
imposto determina a cobrança 
dos seguintes valores duran-
te a temporada turística e 
feriados:    ônibus (R$ 3 mil), 
micro-ônibus (R$ 1,8 mil) e 
vans (R$ 1,2 mil).  Caso já 
sejam cadastradas no Comtur, 
as empresas pagam metade 
do valor.  

À época do aumento da 
cobrança, cerca de quarenta 
motoristas de vans realizaram 
um protesto pela cidade, par-
tindo de comboio da rodovia 
Oswaldo Cruz até a porta da 
Prefeitura, mas para o des-
contentamento da categoria, 
diversos manifestantes foram 
multados. Na ocasião, o Exe-
cutivo revelou que eles foram 
penalizados por cometem três 
infrações: uso de pisca alerta 
fora de situação de emergên-
cia, participação em evento na 
via sem permissão municipal 
e buzinar sem motivos. 

Inconformados, os motoris-
tas afirmaram que as multas 
foram uma represália da ges-
tão de Sato contra o protesto.  

Vereador quer ouvir ABC em Lorena
após reclamações sobre transporte
Câmara volta a notificar empresa por esclarecimentos sobre serviços e 
ônibus; passageiros cobram atenção no transporte público da cidade

Bruna Castro
Lorena

O vereador Fábio Longui-
nho (PSC) voltou a convidar, 
na última segunda-feira, o 
representante da ABC Trans-
portes para debater a situ-
ação do transporte público 
de Lorena. Entre as razões 
para o convite, o parlamen-
tar apontou o descontenta-
mento popular relacionado 
aos serviços prestados pela 
empresa, além da preca-
riedade das estruturas dos 
pontos de ônibus e veículos 
disponíveis.

A empresa atua na cidade 
desde 2010, percorrendo 
seis bairros urbanos além 
dos Campus 1 e 2 da EEL-
-USP (Escola de Engenharia 
de Lorena) e do shopping 
Eco Valle.

No primeiro semestre de 
2019 o valor da passagem 
de ônibus sofreu aumento, 
de R$3,50 para R$ 3,70. O 
reajuste foi justificado pela 
necessidade de alinhar os 
gastos com a manutenção 

dos veículos e funcionários. 
“Inúmeras reclamações dos 
munícipes foram trazidas ao 
meu gabinete, dentre essas 
reclamações, se destacam 
as condições precárias dos 
ônibus, aparentando serem 
muito velhos, a falta de 
manutenção e, em alguns 
lugares, a falta se abrigos”, 
revelou Longuinho.

Esperada para a sessão 
da última segunda-feira, a 
empresa não encaminhou 
representantes, após oficio 
encaminhado no dia 18. 
“Como já havia mencionado, 
estou desenvolvendo um 
requerimento de convoca-
ção, para que a empresa 
responsável pelo transporte 
público e escolar venha à Câ-
mara e possa ser sabatinada. 
É constante as reclamações”, 
frisou o vereador, que espe-
ra colocar o requerimento 
em votação na próxima 
semana.

As reclamações em relação 
aos horários de ônibus já se 
tornaram comuns na vida de 
Luani Vicino, 19 anos, aluna 

de Engenharia Química na 
USP. “Eu acho que deveria 
ter uma maior flexibilidade 
de horários principalmente 
pra ir para a faculdade. 
Alguns motoristas atrasam 
muito ou se adiantam muito 
e a gente acaba perdendo o 
ônibus” criticou.

Também estudante, Mi-
guel Moreira, 19 anos, mora 
no bairro da Cecap, contou 
que a qualidade dos serviços 
prestados varia de acordo 
com o motorista. “Tem al-
guns motoristas que param 
para as mulheres em pontos 
específicos fora das linhas 
já estabelecidas, por uma 
questão de segurança mes-
mo”, contou.

Ele disse não ter muitas 
dificuldades para o uso do 
transporte, mas apontou 
problemas com os horários. 
“Pra mim, o horário não é 
muito favorável. Minha aula 
acaba às 22h15 e tenho que 
esperar até as 22h40 para 
pegar o ônibus, mas outras 
coisas além disso não tenho 
nada a reclamar”.

Além dos estudantes, o 
transporte de idosos tam-
bém gera reclamações, como 
o espaço dedicado ao públi-
co que tem isenção na pas-
sagem. Moradora da Cecap, 
Patrícia Paiva, 48 anos, uti-
liza o serviço diariamente, 
mas destaca a condição dos 
idosos, ao contar a situação 
de sua mãe. “Ela tem seten-
ta anos e usa esse ônibus 
quase todo dia. O que pega 
(sic), é que aqui em Lorena 
eles não deixam os idosos 
utilizarem a parte de trás 
do ônibus. Alguns tem que 
ficar de pé e fica arrisca-
do, principalmente a cada 
freada”. Patrícia comparou 
com o serviço prestado em 
Cruzeiro, também atendida 
pela ABC Transportes, onde 
os motoristas seriam auto-
rizados a liberar os idosos 
com apresentação do RG.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a ABC Transportes, mas a 
empresa não retornou a 
equipe até o fechamento 
desta edição. O ex-presidente Magrão e Isael; Câmara deve ter menor montante

Fotos: Arquivo Atos
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Isenção de ITBI é 
aprovado para 1,6 mil 
famílias em Lorena
Residências beneficiadas da Cecap aguardam a 
retirada de escrituras há cerca de quarenta anos

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena aprovou 
um projeto que autoriza a Prefei-
tura isentar o pagamento de ITBI 
(Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis) de aproximadamente 1,6 
mil famílias do Cecap. A proposta 
segue para a sanção do prefeito 
Fábio Marcondes (sem partido).

Após o pedido de vistas de pro-
jetos e um adiamento, inclusos na 
ordem do dia, realizado pelo vere-
ador Bruninho Ribeiro (Cidadania), 
entrou em discussão um requeri-
mento de regime de urgência, com 
oito assinaturas solicitando o debate 
do projeto do ITBI. O requerimento 
e a proposta foram aprovados por 
unanimidade, na última sessão.

A proposta prevê a isenção da pri-
meira transferência dos imóveis de 
cerca de 1,6 mil famílias do bairro, 
que segundo o vereador Wandinho 
(PSDB), aguardam as escrituras de 
suas residências há aproximada-
mente quarenta anos.

De acordo com o Executivo, autor 
do benefício, a CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento e Habitação 
Urbana) passará as escrituras ape-

nas para os imóveis quitados. “Os 
valores vão ser determinados pela 
própria CDHU quando for passar 
as casas, mas calculamos em torno 
R$ 170 mil de isenção de ITBI que 
o município vai deixar de recolher. 
Colocamos R$ 300 mil para evitar 
alguma surpresa de valor a mais”, 
explicou o secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio dos 
Santos.

A Prefeitura, após receber a 
sugestão do cartório de imóveis 
e de parlamentares, deu início ao 
projeto há cerca de dois meses. O 
secretário salientou que como não 
havia previsão no orçamento, foi 
necessário remanejar R$ 300 mil 
de outra anistia para destinar a 
esta isenção, mudança aprovada 
pelos vereadores na LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias), no início 
de novembro. Santos destacou que, 
segundo informações do cartório, 
não haverá despesas também no 
registro das escrituras, e que esta 
parte será tratada diretamente com 
a companhia.

O projeto segue para a sanção 
de Fábio Marcondes, para que os 
trabalhos tenham andamento com 
a CDHU e demais competências 
envolvidas.

Délcio Sato

Bastidores da Política

Pindamonhangaba – A queda 
de braços entre a Prefeitura e a Viva 
Pinda. Entre troca de acusações e 
cobranças, a administração muni-
cipal e a empresa contratada para 
gerenciar o transporte público da 
cidade, o resultado mais certo é o de 
prejuízo ao usuário do serviço, que 
enfrenta falhas no atendimento e falta 
de estrutura. E a saída para parte da 
população ainda é o clandestino. E 
quem vai culpá-los?

Lorena – A atenção que a secre-
taria de Segurança Pública tem dado 
à população para definir as priori-
dades para o reforço do combate à 
violência em Lorena. Após implantar 
a guarda armada e focar no COI, a 
Prefeitura aposta agora na parceria 
com empresários para ampliar o 
monitoramento, além de apoiar um 
projeto de universitários que tenta 
facilitar o atendimento a estudantes 
vítimas de ocorrências.

Fechando com chave de ouro
A Saúde, uma das principais 

áreas fortalecidas pela gestão do 
prefeito de Pinda, Isael Domingues 
(PL), ganhou mais um reforço na 
última sexta-feira. Com um inves-
timento municipal de R$ 900 mil, a 
população recebeu a UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do bairro do Cris-
pim totalmente reformada. A reinau-
guração fecha com “chave de ouro” 
o pacote de obras de melhorias na 
saúde em 2019, que teve como 
“cereja do bolo” a reformulação e 
ampliação do Pronto Socorro, via-
bilizada através de um investimento 
superior a R$2 milhões. 

Teto de vidro
Constante alvo de reclamações 

dos usuários de ônibus em Pinda, a 
empresa ‘Viva Pinda’ ganhou novos 
questionamentos da crítica local, esta 
semana, por ter acionado a Prefeitura 
na Justiça cobrando ação da atuação 
do transporte clandestino, situação 
que poderia resolver diretamente 
com o gabinete do prefeito. Para 
muitos, a tentativa da concessionária 
foi desviar o foco da enxurrada de 
críticas que diariamente recebe dos 
passageiros. Pelo que se ouve nos 
balcões mais politizados da cidade, 
a ‘Viva Pinda’ deveria se concentrar 
em resolver suas falhas de serviço, 
deixando de ter ‘teto de vidro’, an-
tes de atirar pedra no “telhado” da 
Prefeitura.

‘Caça níquel’
A atitude do prefeito de Ubatuba, 

Délcio Sato (PSD) em instituir a co-
brança de mais um imposto turístico 
gerou desconforto e preocupação 
entre os empresários locais. Prevista 
para entrar em vigor no início de 
2020, ‘ano elei-
toral’, a nova 
lei municipal 
determina que 
turistas e empre-
sas de transporte 
paguem a TPA 
(Taxa de Preser-
vação Ambien-
tal) diferenciado 
a carros de passeio e ônibus para 
entrarem na cidade, além do novo 
imposto, a cobrança  denominada 
‘Taxa do Comtur”, que desde 2015 
continua alvo de reclamações. A 
classe comercial teme que o ato de 
Sato contribua para que turistas e 
agências decidam mudar o destino 
de suas viagens por conta do impos-
tômetro municipal.

Apertem os cintos...
Um trabalhando para continuar, 

outro tentando voltar e o terceiro 
querendo estrear: Com a política 
esquentando o mercado político para 
as próximas eleições, os moradores 

de Guará observam Marcus Soliva 
trabalhando para continuar prefei-
turando, Junior Filippo abraçando 
os eleitores para voltar a prefeiturar 
e Argus Ranieri querendo ser pre-
feito. Neste cenário de acordos e 
desacordos, promessas e propostas, 
alianças e traições onde o nível dos 
debates devem chegar ‘às alturas’, 
talvez argumentos sem ter ‘o que 
mostrar’ não sejam o suficiente para 
convencer a população cada vez mais 
exigente.

Um partido para...
...chamar de seu – Com as últi-

mas notícias circulantes em Lorena 
dando conta que o pré-candidato Re-

Guilherme Carvalho

nato Marton definiu o PP como base 
de lançamento de sua campanha, 
tem simpatizantes de sua candidatura 
preocupados com ‘quem possa vir’ 
na ‘mochila’ do partido. Talvez pelo 
fato da cumplicidade da vereadora 
Lucia da Saúde (até então líder da 
sigla) com ‘aquele personagem’ que 
seca até pimenteira na Câmara, que 
ela acabou elegendo com seus votos 
na eleição passada...

Efeito colateral
Em ritmo de sessão improduti-

va, a Câmara de Ubatuba tornou-se 
também alvo de críticas populares 
devido sua “apatia” aos assuntos 
relevantes da cidade e a participação 
mais efetiva as decisões do Execu-
tivo. Para o descontentamento de 
muitos eleitores, os vereadores tem 
‘matado’ grande parte das sessões 
com moções ‘pequenas’ e congratu-
lações. De acordo com os cientistas 
do litoral, se os parlamentares con-
tinuarem neste estilo de ‘oba-oba’, 
correm o risco de não conseguirem 
passar novamente no crivo das urnas 
em 2020. 

Vira casaca
Após mudar do SD para o PSD, 

o prefeito de Cruzeiro, Thales Ga-
briel se vê em outra ‘saia justa’, a de 
atender o pedido do governador João 
Doria em duas condições: ou migra 
para o PSDB para ter o apoio total na 
reeleição ou, na pior das hipóteses, 
escolha um candidato a vice tucano. 
Numa leitura geral hoje sobre a tripu-
lação do PSDB, não se encontra ne-
nhum nome de expressão, exceto do 
Manoel Amorim e da ex-vereadora 
Simone Príncipe. Disseram que esta 
condição imposta por Doria deu indi-
gestão no secretário Diego Miranda, 
que anteriormente estava no partido 
do governador, mas trocou a sigla 
pelo PSD para condicionamento de 
alguns favores... 

Juntos ou separados?
A equipe que articula a reeleição 

do prefeito de Cruzeiro torce para 
que a formação do grupo de postu-
lantes à Câmara que Paulo Vieira está 
formando para a próxima eleição dê 
certo e ele concorra ao Executivo. 
Outra expectativa do grupo de Tha-
les é para que o ex-vereador Juarez 
Juvêncio (que foi para o PSL atrás 
do Bolsonaro e dançou) também 
consiga viabilizar sua candidatura a 
prefeito. Parece que a ideia da equipe 
de Gabriel é conduzir a campanha 
com pelo menos três ou quatro con-
correntes, inclusive o Rafik Zake!!!

Cabeças vão rolar...
Ventos dos corredores do Le-

gislativo de Cruzeiro dão conta que 
para justificar à população o gasto 
de R$ 90 mil na contratação de um 
projeto de reestruturação na Câmara 
(no período de Charles Fernandes), 
o atual presidente Mário Nothangelli 
está se vendo na ‘obrigação’ de cortar 
metade dos assessores parlamenta-
res. Com isso, o estoque de imosec 
nas farmácias da cidade esgotou e 
não há papel higiênico que dê jeito 
na Casa de Leis...

Troca de figurinhas
O PT de Pinda fez festa na se-

mana passada para anunciar sua 
troca de figurinhas, em preparação às 

próximas eleições. Como já esperado 
pelo mercado político, Herivelto Vela 
mudou de cargo no partido, mas com 
o mesmo discurso: candidatíssimo a 

prefeito; já o novo presidente Diego 
Costa conclamou os petistas a corre-
rem atrás dos votos para conquistar a 
Prefeitura e pelo menos duas vagas 
na futura Câmara Municipal. De 
acordo com os ‘politiqueiros’ da 
cidade, há várias legislaturas que o 
Partido dos Trabalhadores luta por 
vaga no Legislativo e não consegue! 
Quem sabe agora com o ‘Lula livre 
os eleitores se convençam...’

Perguntar não ofende
Por que o vereador Pedro Sannini 

quase sempre se ausenta das vota-
ções mais polêmicas e relevantes 
relacionadas a administração pública 
de Guará? Na última quinta-feira, 
por exemplo, se dependesse do voto 
dele, o projeto que cria o Alvará 
Automático e Simplificado não teria 
sido aprovado. Ah! Sorte que o vere-
ador Fabrício da Aeronáutica votou 
com o governo empatando o ‘jogo’, 
e o presidente Celão deu o voto 
decisivo para que os investidores da 
cidade tenham este benefício.

Chutando contra
Ventos dos corredores da Câmara 

de Guará dão conta que a confiabi-
lidade do voto do vereador Luizão 
da Ração – a favor do governo, 
segue sempre na dependência ‘das 
torneiras’ do gabinete. Qualquer 
morosidade que possa contrariar 
o temperamental oportunista: “...
meu voto é contra”! Ah! Disseram 
que qualquer semelhança ao seu 
posicionamento contrário ao Alvará 
Simplificado talvez não seja mera 
coincidência...

Concorrência
Os ‘velhos’ caciques eleitorais de 

Cachoeira Paulista estão demons-
trando preocupação com os novatos 
que estão se apresentado para corrida 
ao Executivo no próximo ano. Dis-
seram que nomes como do Tio João 
do Açaí, Professor Francis Augusto 
Guimarães (da ETEC), do engenhei-
ro Fernando Hummel e mais dois 
ou três parecem ganhar forças em 
detrimento da decepção dos eleitores 
com vários políticos que passaram 
pelo poder e frustraram geral...

Mar de lama
Comenta-se que a paciência dos 

moradores de Cachoeira Paulista 
com a gestão do prefeito Edson Mota 
está cada vez mais escassa. Somada 
às fortes chuvas da semana, a ine-
ficácia do sistema de drenagem do 
município resultaram nos alagamen-
tos de diversos bairros. Revoltados, 
moradores lembraram que uma das 
promessas eleitorais de Mota seria a 
modernização do sistema de capta-
ção de águas pluviais, que não saiu 
do papel. Devido as promessas não 
cumpridas e as denúncias de cor-
rupção, a gestão de Mota está sendo 
considerada pelos cientistas políticos 
como a mais desastrosa da história. 

De bem com o Tribunal
O prefeito de Silveiras, Guilher-

me Carvalho (PSDB), comemorou 
esta semana com toda sua equipe de 
trabalho a notícia que suas contas 

referentes a 2017 
foram aprovadas 
por unanimida-
de pelo Tribu-
nal de Contas do 
Estado. O fato 
ganhou domínio 
público em toda 
a cidade e região 
porque há muito 

não ocorria com os prefeitos passa-
dos, onde o ‘normal’, para não dizer 
o anormal, eram suas contas serem 
reprovados pelo órgão fiscalizador 
do Estado e, posteriormente, reverti-
das a decisão na Câmara Municipal, 
muitas vezes em conchavos com os 
vereadores...

Diego Costa, Jecé e Herivelton Vela

Fotos: Arquivo Atos

Conjunto habitacional no Cecap em Lorena; projeto na Câmara pode atender famílias 
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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: 

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 

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 

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.  Cabe los, 
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 impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
Impressora e Scan-
net, Só R$ 150,00. 
Te lefone: 99676 -
2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, poltro-
na. Semi novos. Ma-
deira maciça. Falar 
com Marco. telefone: 
3126-6065 ou 99728-
7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 

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

11 94028-6977

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-

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
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

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 194/19 do PROC nº 673/19-SUP - 6195/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, 
para realização de cursos de capacitação sobre grafite, a ser ofertado aos 
adolescentes que estão inseridos nas medidas socioeducativas de liberdade 
assistida e prestação de serviços à comunidade.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 
SENAC CNPJ Nº: 03.709.814/0037-07
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 – PROC. 696/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a convocação de 
entidade sem fins lucrativos para implantar, instalar, manter e gerir 01 (uma) moradia 
na modalidade Serviço Residencial Terapêutico Tipo II, para pacientes egressos 
de instituições psiquiátricas, com histórico de longa permanência, previamente 
avaliados e encaminhados pelas Equipes de Desinstitucionalização da Área Técnica 
de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto a empresa:
EMPRESA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E AÇÃO SOCIAL INSTITUTO RODSON 
LIMA CNPJ Nº: 28.544.216/0001-37
Valor total: R$ 469.640,00(quatrocentos sessenta e nove mil seiscentos e quarenta 
reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2019 – PROC. 606/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em execução de serviços de sondagem de solo em diversas 
áreas com fornecimento de material, equipamentos, materiais e mão de obra, 
conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, composição de BDI, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: YGEO GEOTECNICA E FUNDAÇÕES LTDA ME
CNPJ Nº: 17.839.529/0001-04
Vencedora dos itens: 01
Valor total: R$ 204.430,30(duzentos e quatro mil quatrocentos e trinta reais e 
trinta centavos)

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 684/19SUP; 
10412/19 GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II da lei supracitada, cujo objeto consiste contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de
recarga de Oxigênio, Corgon 20 e Acetileno para 
atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais.
CONTRATADA: C.A. GONÇALVES DA SILVA & CIA 
LTDA EPP CNPJ Nº: 53.677.498/0001-98

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: CARLOS MOREIRA DE SOUZA RG: 
234511989; FABIOLA DE ALMEIDA MOREIRA RG: 343328616.
Lorena, 04 de dezembro 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: JONAS ESPIGARES SANCHES 
RG: 472820680; FILIPE BATISTA SANTOS RG: 454334011; SOLANGE 
BENEDITA MOREIRA RG: 42445413-0; BRUNO RODRIGUES CORREIA 
RG: 485513171; SUELLEN DE SOUZA COSTA ARAUJO RG: 49732900-
1; MAURICIO OLDERIGE JACINTHO DE SIQUEIRA RG: 285509226; 
LUIZ AUGUSTO MARCONDES GARCIA RG: 26.260.263-5; VAGNER 
MEZZADRI RG: 88843738; CLAUDIA CRISTINA DA SILVA SANTOS 
RG: 268767269; RITA DE CASSIA BUENO DA SILVA RG: 42170301-5; 
WILSON RAMOS FLORES RG: 084548528.
Lorena, 04 de dezembro de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 111/19 PROC. Nº 703/19.
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
equipamentos de topografia, a saber: Estação Total 
de Topografia, a realizarse às 09h30min 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL

                               
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo.
FAZ SABER a FABRICA DE PAPEL NOSSA SENHORA APARECIDA S/A (cujo 
nome empresarial foi alterado para PAPEL NOSSA SENHORA APARECIDA 
ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A), com sede nesta cidade de 
Guaratinguetá, SP,  na Praça da Bandeira n. 02, Conjunto 1, na pessoa de seu 
representante legal, que foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma 
prevista no art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
135.100, necessária para a retificação administrativa da descrição do imóvel da 
MATRICULA n. 4.145, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma 
passe a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo 
imóvel rural denominado SITIO DA PEDRA GRANDE, situado neste município 
de Guaratinguetá, SP, localizado no Bairro do Gomeral, com a área apurada 
de 41,0819 ha, cujo imóvel  confronta de um lado com o imóvel rural de sua 
propriedade, objeto da transcrição n. 4.149, do livro 3-M, do Registro Imobiliário de 
Pindamonhangaba-SP. Fica portanto a empresa na pessoa de seus representantes 
legais, na qualidade de confrontante do imóvel retificando, NOTIFICADA para, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação deste 
edital, que será publicado nos dias 06 e  07  do mês de dezembro do corrente 
ano,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão ser 
fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste Serviço Registral 
localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, 
SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 17:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o referido 
pedido. Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á anuência de V.S. ao 
pedido do requerente, a teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 
02 de dezembro de 2019.  

  Humberto Andrade Cossi
Oficial

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROC Nº: 681/19-SUP; 10660/19-GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação de EXTRATO DE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO do processo licitatório acima referido, 
onde lê-se “618/19”, leia-se “681/19”. O restante 
permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 100/2019 – PROC. 479/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em serviço 
de instalação e manutenção de ar condicionado tipo 
Split de 7.000a 55.000 btus para a Secretaria de 
Saúde e Unidades de Saúde, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: G.F. MENDES REFRIGERAÇÃO ME
CNPJ Nº: 13.578.388/0001-54
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12
Valor total: R$ 180.920,00(cento e oitenta mil 
novecentos e vinte reais)
E M P R E S A :  I N S P E T E C  S E RV I Ç O S  D E 
ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 09.319.324/0001-61
Vencedora dos itens: 13,14
Valor total: R$ 106.800,00(cento e seis mil e 
oitocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 108/2019 – PROC. 670/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a 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 veicular para Segurança Pública e apoio aos 
trabalhos de operação e fiscalização, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: SEAL TELECOM COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 58.619.404/0008-14
Valor total: R$ 3.000.000,00(três milhões de reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2019 – PROC. 398/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de reforma, ampliação e 
modernização do campo de futebol e vestiários, 
localizado no Bairro São Roque e Bairro Vila Geny, 
com fornecimento de material, equipamentos e 
mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA:  CARLOS PEREIRA ARAÚJO 
CONSTRUÇÕES ME CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
Valor total: R$ 242.952,42 (duzentos quarenta e 
dois mil novecentos cinquenta e dois reais quarenta 
e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

TOMADA DE PREÇO 
Nº 15/2019 – PROC. 555/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
a contratação de empresa para prestação de serviços 
de engenharia para obra de conclusão da quadra 
com vestiário da Escola Aparecida Machado de 
Oliveira – Vila dos Comerciários II, com fornecimento 
de material, equipamentos e mão de obra, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA:  CARLOS PER EIR A AR AÚ JO 
CONSTRUÇÕES ME CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
Valor total: R$ 202.426,32 (duzentos e dois mil 
quatrocentos vinte e seis reais trinta e dois centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 
Nº 01– Proc. Nº 10206/19GPRO - Contrato nº 220/17 – DISPENSA
DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ Nº: 51.779.304/0001-30
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do contrato nº 220/18, decorrente do Processo nº 
4717/18GPRO, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Viscondessa 
de Castro Lima, nº 10, Centro, Lorena/SP, CEP 12600-140, onde funciona a sede 
da Secretaria Municipal de Cultura “Péricles Eugênio da Silva Ramos”, firmado 
em 20 de dezembro de 2018, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, 
Parágrafo Primeiro.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2020.
Cláusula Terceira – Fica reajustado o valor contratual pelo índice IGP-M, no 
percentual de 3,98% (três vírgula noventa e oito por cento), perfazendo o montante 
de R$ 1.671,60 (um mil seiscentos setenta e um reais e sessenta centavos), 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura 
do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 43.671,60 
(quarenta e três mil seiscentos setenta e um reais e sessenta centavos), sendo 
certo que este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e consecutivas no 
valor de R$ 3.639,30 (três mil
seiscentos trinta e nove reais e trinta centavos).
Cláusula Quinta – As despesas decorrentes deste termo aditivo, até o término da 
vigência contratual, correrão por conta da dotação orçamentária;
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: 04/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO  Nº 01– 
Proc. Nº 10912/19GPRO –  Ata de Registro de Preços nº 73/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP CNPJ Nº: 13.889.622/0001-64
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
substituição da marca “BRACOL” pela marca “BOMPEL”, referente ao item 
nº12 (CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA DE COURO C/ BIQUEIRA 
PLÁSTICA, SOLADO DE POLIURETANO PAR), da Ata de Registro de Preços 
nº 73/19, decorrente do Pregão Presencial nº 26/19, que versa sobre o registro 
de preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual(EPI) para 
os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, pelo período de 12 meses, 
firmado entre os Contratantes em 22/04/2019, em razão da impossibilidade de 
fornecimento pela fabricante do material.
Cláusula Segunda – O presente termo aditivo não importa em alteração do calor 
global contratado.
Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
Cláusula Quarta – O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2019

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 702/19SUP; 
10649/19 GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de 02 (duas) rodas de cadeira de rodas para atender 
o munícipe Paulo de Araújo.
CONTRATADA: NOLE E TEIXEIRA COMÉRCIO 
VIRTUAL LTDA
CNPJ Nº: 21.932.666/0001-58
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Jéssica Dias
Cruzeiro

O Saae (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto) de 
Cruzeiro e o Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hídri-
cos) firmaram uma parceira 
para a construção de uma 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) para atender os 
moradores da Vila Juvenal. 
O Fehidro disponibilizará 
cerca de R$ 2 milhões para 
a obra. A autarquia entrará 
com uma contrapartida de 
R$ 610 mil.

A verba será disponibiliza-
da após assinatura do convê-
nio e publicação no Diário 
Oficial da deliberação do 
Comitê das Bacias Hidrográ-
ficas do Rio Paraíba do Sul. 
Após o convênio, o Fehidro 

Cruzeiro anuncia recurso de R$ 2 milhões para 
construção de Estação de Tratamento de Esgoto
Parceria com Fehidro deve beneficiar moradores da Vila Juvenal; Saae aguarda licitação para ETE Central

libera o Saae para licitar a 
obra, e, após a licitação, o 
recurso é disponibilizado 
por avanço físico, ou seja, o 
Saae executou parte da obra, 
o recurso chega para o Saae.

Segundo o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
José Kleber Lima Silveira 
Júnior, a previsão para a 
assinatura do convênio é 
dezembro ou janeiro. A pre-
visão para o início das obras 
é abril, com prazo de seis 
meses para execução. Para 
Silveira, a Vila Juvenal foi 
escolhida para a construção 
de uma ETE por ser uma das 
regiões com maior demanda 
no município. O bairro conta 
com esgoto sem tratamento 
e a céu aberto. “A gente 
vai licitar agora no mês de 
janeiro a ETE Central, que 
vai atender cerca de 45% do 

Estação de tratamento em Cruzeiro; Prefeitura anuncia investimento para nova estrutura para o esgoto

Fotos: Divulgação Saae

COI de Guará tem poucos flagrantes
de falta de cinto e utilizando o celular
Sistema implantado em fevereiro aponta autuações em 
ultrapassagem em local proibido e estacionamento irregular

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Utilizadas para o reforço 
da segurança, monitoramen-
to e auxilio a mobilidade ur-
bana, as quarenta câmeras 
foram instaladas em feverei-
ro deste ano que formam o 
COI (Centro de Operações 
Integradas) de Guaratin-
guetá têm registrado as 
infrações de trânsito. Entre 
as informações do sistema 
de vídeomonitoramento, 
uma chamou a atenção: o 
número baixo de notifica-
ções de motoristas sem cinto 
de segurança e que falam ao 
celular enquanto dirigem.

O secretário de Segurança 
Pública e Mobilidade Urba-
na de Guaratinguetá, Marco 
Antônio ‘Major’ de Oliveira, 
confirmou que as principais 
infrações cometidas pelos 
motoristas e autuadas pelo 
COI são as que podem colo-
car em risco à vida de outras 
pessoas ou atrapalhar o 
trânsito no município. “As 
principais infrações são a 
falta de respeito à faixa de 
pedestres, ultrapassagem 
em local proibido e, em mui-
tos casos, veículos fazendo 
ultrapassagem pela própria 
calçada, estacionamento 
sobre o passeio, enfim, essas 
são as principais infrações 

verificadas pelo COI”, afir-
mou o secretário.

Questionado sobre infra-
ções aplicadas devido à falta 
do uso do cinto de seguran-
ça ou utilização de celular, 
mesmo com o motorista ao 
volante, o secretário afir-
mou que essas autuações 
representam um número 
baixo, na comparação com 
as citadas anteriormente. 
“Pelo COI, com a utilização 
das câmeras, tem que ser 
observado online. Em se-
tembro, pela falta do uso de 
cinto de segurança, foram 
12 autuações e apenas 
duas, somente pelo COI. Ao 
todo, foram 55 autuações 

de motoristas dirigindo e 
falando ou mexendo no celu-
lar, e apenas uma delas pelo 
COI. Em outubro, pelo cinto, 
tivemos oito autuações no 
total, sendo que pelo COI 
não foi nenhuma. Outros 41 
motoristas foram flagrados 
ao celular, e nenhuma pelo 
COI”.

Os números são oficiais 
da secretaria de Segurança 
Pública e Mobilidade Ur-
bana de Guaratinguetá. O 
condutor que for autuado e 
quiser apresentar recurso 
deve ir até a sede do Centro 
de Operações Integradas, 
que fica à avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira.

Sala de monitoramento do COI; Guará tenta qualificar fiscalização

Fotos: Divulgação PMG

município. A região da Vila 
Juvenal não estava contem-
plada nessa primeira Estação 
de Tratamento de Esgoto 
Central, que será construída 
com recursos próprios do 
Serviõ Autônomo de água 
e Esgoto, por isso a gente 
definiu a Vila Juvenal, onde 
existe uma grande demanda 
populacional e conta com o 
conjunto habitacional minha 
casa e minha vida”.

Para a área central já exis-
te um projeto, com recurso 
do Saae disponível. A lici-
tação está marcada para a 
segunda quinzena de janeiro. 
Após a licitação entre trinta, 
sessenta dias dará início às 
obras. A Estação de Trata-
mento de Esgoto Central 
será construída próximo ao 
“córrego da Barrinha”, às 
margens do Rio Paraíba.

Reinaugurações avançam cultura 
e saúde em Pindamonhangaba
UBS do Crispim reaberta e “Estação Cidadania” em Moreira

Da Redação
Pindamonhangaba

A última sexta-feira foi mar-
cada por inaugurações em 
Pindamonhangaba.       Além 
da reforma da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do bairro 
do Crispim, o prefeito Isael 
Domingues (PL) entregou 
no distrito de Moreira César 
a unidade da ‘Estação Cida-
dania”, que funcionará como 
centro artístico, esportivo e 
cultural.  

Reformada através de um 
investimento municipal de 
R$864 mil, a unidade, que 
possui 367 m², conta com 
novos consultórios para aten-
dimentos odontológicos, 
ginecológicos e pediátricos. 
Também foram construídos 
um posto de enfermagem, 
sala de vacinas e farmácia. 
Outros setores como recep-
ção e sala de curativo, rece-
beram obras de recuperação 
e modernização. 

De acordo com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, a ex-
pectativa é que a Unidade Bá-
sica de Saúde atenda até oito 
mil pacientes por mês. O local 
estava fechado deste o fim de 
outubro de 2018, quando a 
reforma foi iniciada. Desde 
então, as famílias do Crispim 
estavam sendo atendidas no 
Centro Comunitário do bairro 
do Bosque. 

No período da tarde foi a vez 
da inauguração do ‘Estação 
Cidadania’ no bairro Vale das 
Acácias, em Moreira César. O 
aparelho público funcionará 
no prédio que anteriormente 
abrigava o CEU (Centro de 
Artes e Esportes Unificados). 

Construído em 2016 através 
de um investimento federal 
de mais de R$ 2 milhões, o 
imóvel possui pista de skate, 

salas para oficinas artísticas e 
quadra poliesportiva. 

O ‘Estação Cidadania’, que 
deverá atender mil moradores 
de baixa renda, também ofere-
cerá aulas de fanfarra e teatro.

O secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir Palma, 
ressaltou a importância da 
implantação da unidade. “Este 
projeto foi pensado para lo-
cais de alta vulnerabilidade 
social, contribuindo para que 
a comunidade tenha um local 
estruturado para desfrutar de 
atividades artísticas, culturais 
e esportivas. Outro fato impor-
tante é que a unidade contará 
com um Conselho Gestor 
formado por moradores de 
Moreira César, resultando 
em um maior envolvimento   
das famílias no zelo por este 
espaço público”.


