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Sem verba estadual desde janeiro UTI 
de Aparecida corre o risco de fechar
Com nove leitos em funcionamento hospital tem custo mensal de R$ 250 mil; sem verba há 
cinco meses parceria com Governo do Estado rendia recurso de R$ 100 mil para assistência

Entrada do Pronto Atendimento de Aparecida; cidade corre o risco de perder atendimento da UTI após cinco meses sem verba do Estado

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Com um custo mensal de 
aproximadamente R$250 
mil, a UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) da Santa 
Casa de Aparecida está com 
os dias contatos para fechar 
as portas. O motivo: o fim de 
um convênio com o Estado, 
que até dezembro do ano 
passado, contribuía para 
que a unidade não encerras-
se as atividades.

Segundo o administrador 
do hospital, Frei Bartolomeu 
Schultz, o custo médio da 
UTI adulto, com nove leitos 
gira em torno de R$ 250 
mil, e atualmente apenas no 
Ministério da Saúde contri-
buí para a manutenção do 
atendimento. “Desses R$ 
250 mil, hoje recebemos so-
mente R$ 104 mil da União, 
e no ano passado recebemos 
como ajuda de custeio R$ 
100 mil por mês do Governo 
do Estado, mas o convênio 
encerrou-se em dezembro 
de 2018”, explicou.

Como a UTI de Aparecida 
é habilitada pelo Ministério 

da Saúde, o Governo de São 
Paulo não teria a obrigato-
riedade de manter convênio 
para custeio, mas Schultz 
afirmou que já iniciou tra-
tativas para conseguir um 
novo aporte. 

“Sabemos que uma vez 
que fomos habilitados pelo 
Ministério da Saúde, o Esta-
do não teria essa obrigação, 
mas como sempre foi nosso 
parceiro recorremos a ele, 
até porque manter a UTI 
com R$104 mil é impossí-
vel”.

Inaugurada em 2016, a 
Unidade de Terapia Intensi-
va de Aparecida mantinha-se 
com recursos da União e 
contribuições estaduais. 
Schultz destacou que o Go-
verno permaneceu com o 
apoio até maio de 2017. 
Desde então, o hospital 
segue apenas com a verba 
federal, além de convênios.

Sem os valores necessá-
rios, o atendimento está 
perto fechar. “Nosso tempo 
de vida sem a ajuda do 
Governo do estado é até 
final de junho. Hoje nossa 
região já tem um grande 

déficit de leitos, caso nossa 
UTI feche esses pacientes 
entram na fila do sistema 
Cross (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde). Caso não tenhamos 

o recurso, caminhamos para 
o fechamento”.

O administrador da Santa 
Casa avaliou ainda o cenário 
da saúde na região. Segundo 
ele, é necessário um forta-

lecimento dos serviços de 
saúde, caminhando para 
abertura de novos leitos, e 
não o fechamento.

“Fechar a UTI é um re-
trocesso para a região e 

uma grande perda para 
o município e região. Ne-
cessitamos urgentemente 
de políticas públicas para 
o fortalecimento da nossa 
saúde”, desabafou.
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Fabio Marcondes aguarda a liberação de recurso federal 
de R$ 1 milhão para investimentos no turismo da cidade
Verba deve ser aplicada no segundo semestre em reformas de praças e melhorias na pavimentação, iluminação e sinalização

Da Redação
Lorena

Contando com apoio parla-
mentar, Lorena deverá rece-
ber no segundo semestre um 
recurso federal de R$1 milhão 
para investir em obras que 
contribuam para o desenvolvi-
mento de seu setor turístico. A 
expectativa é que o montante 
seja aplicado em reformas de 
praças e melhorias na pavimen-
tação e iluminação de pontos 
estratégicos do município.

Integrante da ‘Região Tu-
rística da Fé’, que conta com 
nove cidades, Lorena tem como 
principais pontos de visitação 
a Catedral de Nossa Senhora 
da Piedade e a Igreja de São 
Benedito, ambas localizadas na 
região central do município. En-
quanto a primeira homenageia 
a padroeira da cidade, a outra 
é, segundo a Igreja Católica, o 
único santuário-basílica de São 
Benedito no mundo. Os fiéis 
que vão ao templo recebem, de 
acordo com as leis canônicas, as 
mesmas indulgências (remissão 
dos pecados diante de Deus) 
dos visitantes da Basílica de São 
Pedro, no Vaticano, em Roma.

Matriz de Nossa Senhora da Piedade, um dos marcos do turismo religioso de Lorena; aporte de R$ 1 milhão

Foto: Jéssica Dias

Fora o segmento religioso, 
Lorena busca atrair turistas 
através de eventos gastronô-
micos e musicais como a ‘Festa 
das Nações’ e a Lorenvale’. 
Outros segmentos fomentados 

nos últimos anos são os de 
turismo ambiental e de aven-
tura, devido à inauguração do 
Parque Ecológico do Taboão, 
em 2016. O espaço, que pos-
sui mais de oitenta hectares 

de área de preservação, conta 
trilhas de caminhada e de ci-
clismo, viveiro de plantas raras, 
áreas de recreação e pontos de 
pesquisa ambiental.

Para dar continuidade na 

busca por avanços no setor, Lo-
rena está próxima de receber 
um reforço financeiro através 
do apoio do deputado federal, 
Marcio Tadeu de Lemos, o 
Coronel Tadeu (PSL). 

O parlamentar afirmou que 
durante sua campanha eleito-
ral, percorreu a maioria das 
cidades do Vale do Paraíba, 
constatando a necessidade de 
avanços infraestruturais na 
região.   

Ao ser eleito, com mais de 98 
mil votos, o deputado federal 
solicitou ao ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro Antônio, a 
destinação de R$1 milhão para 
que Lorena realize obras que 
contribuam para o fomento de 
seu setor turístico.

No pedido, o parlamentar 
indicou que parte do recurso 
deverá ser utilizado para as re-
formas de praças, e o restante 
em melhorias na pavimenta-
ção, iluminação e sinalização 
de trânsito de vias.

A solicitação foi atendida 
pelo Governo Federal, que de 
acordo com Coronel Tadeu, 
encaminhará o montante à 
Lorena em até noventa dias. 
“Quando visitei a região per-

cebi como os municípios estão 
carentes de obras absolutamen-
te simples. Para contribuir com 
mudanças, estou trabalhando 
para conseguir destinar re-
cursos para todas as cidades 
do Vale do Paraíba. Além do 
turismo, no meu mandato irei 
tentar ajudá-las principalmente 
nas áreas da saúde, educação, 
saneamento básico e infra-
estrutura”, explicou Coronel 
Tadeu.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos para comentar 
a possível chegada da emenda 
parlamentar, a Prefeitura de 
Lorena preferiu não detalhar 
em quais obras e projetos de-
verão ser aplicados os recursos. 

Em nota oficial, o Executivo 
destacou que além de já pos-
suir projetos cadastrados no 
Ministério do Turismo que ne-
cessitam de verbas, “a liberação 
de recursos para execução de 
projetos está condicionada à 
aprovação pelo Ministério do 
Turismo, e que Coronel Tadeu 
está e continuará intercedendo 
por Lorena junto ao citado 
Ministério para que ocorra a 
aprovação com a maior brevi-
dade possível" (trecho da nota).
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Presidente da Câmara 
responde apontamento 
do TCE por gratificações 
irregulares em Piquete
Tribunal de Contas apura pagamento de benefícios oriundos 
de resoluções; Santana teria que devolver R$ 77 mil à cidade

Leandro Oliveira
Piquete

O Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo investiga irregulari-
dades ligadas a Câmara Municipal 
de Piquete. O processo investiga-
tório ainda está em andamento. O 
site Gazeta do Vale publicou uma 
matéria indicando que o TCE teria 
apontado malversação do dinheiro 
público e citou que o presidente 
da Casa, Mario Celso de Santana, 
teria que devolver R$ 77 mil aos 
cofres públicos.

A investigação foi confirmada 
pelo TCE, que destacou ainda a 
possibilidade de outras irregula-
ridades. O Jornal Atos entrou em 
contato a diretoria do Tribunal em 
Guaratinguetá, que preferiu não 
gravar uma entrevista antes do 
julgamento do caso em primeira 
instância.

De acordo com as investiga-
ções, os apontamentos do TCE 
são referentes aos pagamentos 
das gratificações aos servidores 
concursados e comissionados da 
Casa. A Câmara de Piquete tem 
atualmente sete servidores ao 
todo.

Segundo o Tribunal, o presidente 
da Câmara teve seu primeiro pra-
zo para apresentação de defesa 
expirado. As gratificações são 
pagas aos servidores através de 
resoluções aprovadas no passado. 
O TCE pode pedir o ressarcimento 
dos valores referentes ao primeiro 
ano da nova legislatura, 2017, que 
pode totalizar R$ 77 mil.

O caso ainda será apurado e 
julgado. Sidinei Sarmento, diretor 
do Tribunal de Contas do Estado 
na região de Guaratinguetá, con-
firmou que só poderá falar sobre 
o caso após o julgamento em 
primeira instância.

Mario Celso Santana, presidente da Câmara investigado pelo Tribunal de Contas

Foto: Arquivo Atos

Os questionamentos mais frequentes 
que nos fazem nesses últimos anos são 
os “porquês”. Por que tanta ira? Por 
que vocês recebem mais xingamentos e 
estão no pódio dos ataques na tribuna? 
Por que se voltam contra a empresa 
como instituição que emprega mais de 
vinte famílias? Por que os ataques do 
mercenário maluco na rede social? Por 
que de tanta baixaria?

Embora as perguntas sejam formu-
ladas de formas diferentes para aqueles 
que nos acompanham, alguns o fazem 
há mais de 25 anos, temos como res-
posta a consciência de denunciar aquilo 
que tinha que ficar embaixo do tapete, as 
mazelas e acordos que existem por trás 
do jogo da política, que não está visível 
apenas em Brasília.

Por um acaso já notaram que é ape-
nas o ATOS? Apenas jornalistas que dia-
riamente estão para trazer informações 
e ao trazer suas críticas e ponderações, 
são diretamente afrontados? Por quê? 
Falta democracia e respeito por quem 
foi eleito, pelos covardes que precisam 
da tribuna para gritar, porque o grito 
abafa a própria corrupção. 

Entretanto, o grito e a baixaria po-
dem abafar o som da corrupção naquele 
momento, mas as denúncias e apurações 
estão em trâmite junto as autoridades. 
A Justiça pode ser demorada, mas as 
condenações estão chegando. Já tem 
gente no ostracismo pela ficha limpa 
há algum tempo, embora seus fantoches 
estejam no picadeiro da tribuna, e o 
maestro maligno, rei da ameaça, pseudo 

Lord das sombras, está na iminência da 
condenação em segunda instância.

A imprensa no Brasil não é para os 
fracos, hoje os coerentes são atacados 
por desinformação, tem sua família ex-
posta, porque a baixaria não tem limites 
para tentar calar aquele que fala.

Fala o que o povo precisa saber e o 
que o político quer esconder! 

Aprendemos nesses anos que tudo 
passa, esses filhotes de Eduardo Cunha 
também, assim como outros persona-
gens que se levantaram e perseguiram, 
e lamentavelmente outros virão!

Pena que políticos emocionalmente 
inteligentes, com discurso sóbrio e de 
conteúdo estão em baixa, a ponto da 
sessão de Câmara não poder ser ouvida 
em família ou por um grupo de escola 
que tenha que fazer um trabalho de 
cidadania! 

Embora sejamos um incômodo 
para muitos dos edis, nós seguiremos 
trabalhando, sabendo que temos suces-
sor e cientes que a baixaria não ataca a 
nossa imagem como Atos, mas revela 
a verdadeira face de quem não tinha 
qualificação para representar o povo, já 
que no exercício de suas funções não 
tem a classe e inteligência necessária 
de rebater um argumento sem beirar 
a loucura!

Bom Atos pra vocês que pensam 
mais em nossa equipe que nos próprios 
atos! E para os que se revelam parceiros 
da nossa missão, desejamos muita cora-
gem para exercer a cidadania e conhecer 
de perto o currículo dos vereadores!

editorialeditorial
Mas por quê?

Atos e Fatos
"...é verdade que existem vários 
idiotas no Congresso. Mas os idiotas 
constituem boa parte da população 
e merecem estar bem representados”

Márcio Meirelles Hubert Humphrey

A BALBÚRDIA
O autor da frase acima é do vice-pre-

sidente americano Lyndon B. Johnson, 
que governou os Estados Unidos de 
1965 a 1969.

Hubert tentou a sua eleição presi-
dencial em 1968, mas perdeu para o 
candidato Republicano, Richard Nixon.

Apesar da frase ter meio século con-
tinua atual. O Congresso de qualquer 
país democrático é a representação da 
sociedade. Os escolhidos pelo povo para 
representá-lo. É aqui e não é na China, 
onde não é uma democracia!

O presidente Bolsonaro está con-
frontando o Congresso Nacional de uma 
forma onde a história política brasileira já 
registrou presidentes que ganharam pro-
cessos de impeachment por esta atitude.

A história registra o afastamento de 
Jânio Quadros, na sua doida e insana lou-
cura, achou que seria devolvido ao cargo 
de presidente nos braços do povo, numa 
simulação de falso abandono do cargo 
pela dificuldade em governar o país.

A sua justificativa: o Congresso não 
aceitava as suas reformas. Recebeu do 
Congresso uma vacância do cargo de 
presidente!

Foi para Londres.
O presidente Jango Goulart, em 

exercício, foi afastado do governo pelos 
militares, senhoras mineiras, igreja e 
pela CIA, por patrocinar as Reformas de 
Base para o país. As mesmas que estamos 
necessitando agora.

Foi para o Uruguai!
O “Indiana Jones” Collor de Melo in-

citou os jovens a saírem nas ruas de verde 
amarelo numa demonstração de repúdio 
aos Congressistas pelas dificuldades 
em governar. No dia seguinte os jovens 
saíram às ruas de preto e com a cara 
pintada num gesto de guerreiros indíge-
nas americanos. Recebeu do Congresso 
Nacional um processo de impeachment, 
não concluído, pois renunciou ao cargo.

 Foi para as Alagoas!
A ex-presidente Dilma nos estertores 

do seu governo destruído pela sua própria 
incompetência tinha horror dos congres-
sistas. Uma classe desprezível!

Recebeu do Congresso Nacional um 
processo de impeachment e um perdão 
para o seu castigo de não poder exercer 
cargo público de um dos seus ministros 

de estimação do Supremo Tribunal Fe-
deral, Lewandowski. 

Foi para Minas Gerais!
A sociedade fez a justiça com o seu 

próprio dedo não a elegendo senadora 
por Minas Gerais.

O interessante é que o presidente 
Bolsonaro, com 28 anos de vida legis-
lativa, não aprendeu como funciona o 
Congresso Nacional e, ainda, afirma que 
o problema do país é uma classe política 
fisiologista, ruim. O interessante, como 
conviveu com esta ineficiência por 28 
anos, e colocou nesta classe política, tão 
deplorada por ele, seus três filhos? Sinal 
de alguma coisa interessante a classe 
política brasileira oferece onde os par-
lamentares a transformam, por exemplo, 
em profissão! Muito interessante. Outro 
aspecto intrigante, pelo fato do presi-
dente se negar a negociar com a classe 
política onde domina o “dando que se 
recebe”. Qual fragilidade o presidente 
sente ao dialogar com os seus pares do 
parlamento. Não se sente forte? Não 
íntegro a ponto de não permitir uma bela 
cantada fisiologista?

A experiência da “pressão” sobre 
os congressistas no país não é para 
brincar, os seus eleitores são também os 
congressistas. Será difícil entender isto? 
E a história política brasileira contra 
presidentes autoritários, arrogantes, 
intolerantes, é implacável. A balbúrdia 
política que estamos atravessando, 
alheia a gravíssima situação econômi-
ca e financeira do país, é pela falta de 
partidos políticos organizados. Foram 
eleitos pelo tufão bolsonarista e agora 
perceberam que se tratava de uma brisa! 
Não há outra forma de encaminharmos 
os pleitos da sociedade se não for através 
da classe política mesmo representando 
uma grande parcela de idiotas, como diz 
o político americano. 

Votam e são representados!
Apesar da crise política ser mundial 

e o fato da sociedade não se sentir repre-
sentada é o momento de repensarmos 
uma reforma política para o país. Uma 
discussão sobre o pacto federativo, pois o 
país vai tornar-se ingovernável onde cada 
reforma terá que arregimentar marchas, 
passeatas, ofender a classe política?

Presidente, não acho que a baixada 
fluminense vai recebê-lo!

A defesa de Santana será feita 
pelo departamento jurídico da 
Câmara de Piquete. Jucymar 
Uchoas, assessor jurídico da Casa, 
foi procurado para responder. Por 
e-mail foi solicitada uma resposta 
através de uma nota oficial, pedido 
feito pelo próprio assessor, mas 

até o fechamento dessa edição, ne-
nhuma resposta foi encaminhada.

Santana terá um prazo de trinta 
dias para apresentar sua defesa ao 
Tribunal. O presidente da Câmara 
garantiu que até a última sexta-
-feira ainda não havia recebido a 
notificação sobre o caso.
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 

Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira 
de aço. Tr.F: 99110-
3753 – Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda

VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 

99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 

Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 

– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 

ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO Classic LS 11 
completo – 4 pneus 
novos/óleo/filtro. Tr.F: 
97403-1609 – Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL 
ano 99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 PROC. 
Nº 160/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de consumo 
e permanente, para atender as necessidades da 
Vila Vicentina Sagrada Família, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE 
ASSIS ME CNPJ: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 11.
VALOR TOTAL: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta 
reais).
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 PROC. 
Nº 238/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kits para testes de diagnósticos 
de dengue, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.343.029/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 02.
VALOR TOTAL: R$ 30.621,00 (trinta mil seiscentos 
vinte e um reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01/2019 CONTRATO 
Nº 208/2018 PP Nº 88/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE 
ASSIS ME CNPJ: 07.731.777/0001-75
OBJETO: Cláusula Primeira: Com respaldo no art. 
21 do Decreto-Lei nº 4.657/42 c/c art. 55 da Lei nº 
9.784/99 e no Parecer Jurídico 377/19, diante da 
ausência de lesão ao interesse público, nem prejuízo 
a terceiros, fica alterado o Item 8 – Fita Métrica, 
constando-se a quantidade de 23 Caixas, contendo 
06 unidades.
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Terceira – O presente Termo Aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01/2019 CONTRATO Nº 55/2018 PP Nº 29/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 01.449.930/0003-51
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do contrato nº 55/18, decorrente do Processo Licitatório 
nº 206/2018, Pregão Presencial nº 29/18, firmado em 22 de maio de 2018, nos 
termos previstos em sua cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de maio de 2019.
Cláusula Terceira – A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.3 do contrato original.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 727.050,00 
(setecentos vinte e sete mil e cinquenta reais).
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: 22/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
MANDADO DE INTIMAÇÃO

PARECER JURÍDICO Nº 360/19 PROCESSO 
Nº 3063/2019GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
C O N T R ATA D O :  C O O P E R AT I VA  D O S 
PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAÍBA 
COOPERVALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CNPJ: 19.698.031/0001-96
OBJETO: Decisão do Parecer Jurídico nº 360/19, cuja 
conclusão é a aplicação da sanção de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 
(um) ano, com fundamento no art. 87, III, da Lei nº 
8.666/93. Nesta oportunidade, INTIMA a empresa 
para, caso deseje, apresentar recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, 
conforme art. 109, I, “e” e “f” da Lei nº 8.666/93.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17hs.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

PREGÃO PRESENCIAL n°. 39/2019 – Proc. nº. 178/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no 
Pregão Presencial n°. 39/2019, cujo objeto é a Registro de preços de aquisição de
óleos lubrificantes para atender a frota municipal . O pregoeiro e Equipe de Apoio
comunicam que o recurso apresentado pela empresa HSX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI – EPP, contra a decisão que reprovou os laudos apresentados
pela licitantes HSX Comércio e Serviços Eirelli EPP e Bem Estar Produtos para 
Industria e lar Ltda ME, foi conhecido e não acolhido conforme Parecer 391/19. 
Sendo assim, DECLARA a empresa B.T. LUBRIFICANTES LTDA ME, vencedora 
dos itens 1 e 2, pelo valor de R$ 308,25 (trezentos e oito reais e vinte e cinco 
centavos) e a empresa RICAR LUBE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELLI ME, 
vencedora dos itens 7 e 8, pelo valor R$ 292,05 (duzentos e noventa e dois reais e
cinco centavos), ambas classificadas em segundo lugar. 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 58/19 - PROC. Nº 298/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição 
de equipamentos hospitalares para atender as 
necessidades das unidades de saúde, a realizar-se 
às 09h30min no dia 12 de junho de 2019, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Comercial Vila Nunes de Medicamentos Ltda, 
estabelecida na Rua Prof. Alexandre F. P. 
Filho, 273, Lorena/SP, Cep: 12.602-550, CNPJ: 
17.771.329/0001-59, IE: 420.080.100.113, comunica 
perda ou extravio conforme portaria CAT 17 - ECF 
marca Bematech - Modelo 2100THFI - numero de 
fabricação BE 051372900000053944 - numero 
atribuído 02 - B.O. 479/2019 de 24 de maio de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

ASSOCIAÇÃO QUARENTÃO ESPORTE CLUBE 
 

Saibam todos que lerem ou tiverem conhecimento do presente Edital que: 
Conforme as disposições Estatuárias e demais dispositivos atinentes à matéria, no dia 22 

(vinte e dois) de Junho de 2019 (dois mil e dezenove), no horário das 13h às 17hs, na sede 
social da entidade situada na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, n° 1.750 – Jardim Aeroporto, 
na cidade de Guaratinguetá, Estrado de São Paulo, será instalada a Assembleia Geral 
Extraordiária, para reforma do Estatuto Social da Associação Quarentão Esporte clube.  

Guaratinguetá/SP, 28 de maio de 2019. 
 

Fernando Reis Gonzáles    Agostinho Pinto da Silva Filho 
Presidente      1° Secretário 

 

 

 
 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LORENA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca toda 

a categoria dos trabalhadores e empregados do comércio varejista, atacadista em geral e 

Concessionárias de veículos, sócios e não-sócios, de sua base territorial integrada pelos 

Municípios de LORENA, PIQUETE, CANAS e CUNHA, no Estado de São Paulo, para 

participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia de 7 do mês de Junho 

do ano de 2019,  das 8:30 às 17:00 horas. A assembleia contará com uma urna fixa na sede do 

sindicato e os estabelecimentos do comércio varejista, atacadista em geral e concessionárias 

de veículos e se encerrará no dia 7/6/2019, na sede do sindicato, na Rua Major Rodrigo Luiz, nº 

46, Bairro Centro, nesta cidade de Lorena, Estado de São Paulo, a fim de deliberar, por 

escrutínio secreto, sobre os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - apresentação, 

discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para a negociação da 

Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada junto às categorias econômicas 

representantes do comércio varejista e atacadista em geral do Estado de São Paulo e Sindicato 

das Concessionárias de Veículos do Estado de São Paulo - SINCODIV, visando a obtenção de 

vantagens econômico-sociais para os componentes da respectiva categoria profissional; b - 

deliberar e aprovar sobre as formas  e meios de custeio das atividades sindicais; c - 

discussão e aprovação das condições em que haverá paralisação coletiva, na hipótese de 

recusa pela categoria patronal em discutir as reivindicações constantes da pauta a ser 

aprovada, ou cumprimento da mesma após formalizada; d - votação pela Assembleia sobre a 

concessão de poderes específicos ao Presidente da entidade e/ou da Federação dos 

Empregados no Comércio do Estado de São Paulo para negociar e firmar a norma coletiva, ou 

instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho nos termos da legislação vigente, se for o caso; e – 

outros assuntos de interesse da categoria profissional. Na forma do art. 612 c/c o art. 859, da 

CLT, e em consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá deliberar, 

em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois terços) dos sócios e de 

qualquer número de não sócios, e em segunda convocação, uma hora após, com a presença e 

votação de 1/3 (um terço) dos sócios e de qualquer número de não sócios.  

Lorena, 28 de Maio de 2.019.  
  

Luiz Alfredo Gervázio Pereira 
Presidente Sincomerciários Lorena 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Rua Benedito Marcondes de Moura Sobrinho – 38 – CEP 12.601.060 - LORENA – SP 
Tel: (12) 3159-3300 – email saude@lorena.sp.gov.br 

 
O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LORENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 124, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 10.083/98 COMUNICA: 
 
 
Lavratura do Auto de Infração nº 000246 C em 21/05/2019 
Processo Administrativo Sanitário nº 53/19 
Protocolo: 758/19 de 24/05/2019 
Para empresa (razão social): Sebastião de Fraga Mattos 
CPF: - 
Estabelecida na Rua Albano José, nº 347, Olaria, Lorena-SP 
Com atividade: Pessoa física 
Categoria: Terreno 
Representada por Sebastião de Fraga Mattos 
Por incorrer em infração considerada de risco à saúde: não realizar a limpeza periódica (capina, remoção de entulhos e lixos) do 
terreno localizado na Rua Albano José, nº 347, Olaria, Lorena/SP, propiciando condições para a proliferação dos mosquitos 
transmissores do vírus da dengue, vírus chikungunya e zika vírus, além de outros vetores, sendo fatores que ocasionam ou 
possam vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida da população, conforme artigo 12 e inciso XX do 
artigo 122 da Lei Estadual nº 10.083/98 de 23/09/1998 e inciso I do parágrafo único do artigo 3 da lei ordinária nº 3.718 de 
25/02/2016. O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 10 (dez) contados a partir do 5º 
(quinto) dia da data de publicação do presente edital, dirigido à Vigilância Sanitária de Lorena, Secretaria Municipal da Saúde, 
endereço Rua Benedito Marcondes de Moura Sobrinho, 38. 
 
 
O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LORENA EM CONFORMIDADE COM O 
ARTIGO 11 DA PORTARIA CVS Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2019 TORNA PÚBLICO O DEFERIMENTO DO PROCESSO: 
 
 

COMUNICA O DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 
 
Nº PROTOCOLO: 739/19      DATA PROTOCOLO: 20/05/2019 
N° CEVS: 352720701-493-000021-1-9     DATA DE VENCIMENTO: 27/05/2020 
RAZÃO SOCIAL: AMC COMERCIAL, IMPORTACAO, EXPORTACAO E TRANSPORTE LTDA 
CNPJ: 10.488.032/0001-31 
ATIVIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LÉO DE AFFONSECA NETTO, 15, GRUPO 2, JARDIM NOVO HORIZONTE 
MUNICÍPIO: LORENA       UF: SP 
RESP. LEGAL: EDENILSON DA CONCEIÇÃO    CPF: 121.883.048-45 
RESP. TÉCNICO: -       CPF: - 
CBO: -   CONS. PROF: -  INSCR: -   UF: - 
 
O VEÍCULO DISCRIMINADO ABAIXO FOI VISTORIADO: 
 
PLACA: DXP6400 
ESPECIE TIPO: CAR/CAMINHAO/FECH C EST DIESEL   MARCA / MODELO: IVECO/TECTOR 240E30SID  
ANO FAB: 2018       ANO MOD: 2019 
RENAVAM: 01190506871      Nº CHASSI: 937E12JMZK8934902 
 
O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DEFERE EM 27/05/2019, O ACIMA CITADO 
O(s) responsável (eis) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e 
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento. 
         
        LORENA, 27 DE MAIO DE 2019. 
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(12) 99136-9730
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Entre em contato!

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

Moradores do Bela Vista 2 protestam 
contra falta de sinalização em Guará
Morador aguarda solução para reclamações há um ano; secretarias prometem resolver problema

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Moradores da Bela Vista 
2, bairro de Guaratinguetá, 
têm se queixado da falta de 
sinalização em várias ruas 
da região. As reclamações se 
estendem há pelo menos um 
ano. Além das queixas sobre 
inexistência de placas ou 
pinturas de solo indicativas, 
eles reclamam de muitos 
buracos nas vias.

Entre os maiores pro-
blemas enfrentados pelos 
moradores, a falta de placas 
indicativas é a mais agra-
vante. Os veículos transitam, 
muitas vezes, na contramão 
e podem colocar em risco a 
vida de motoristas, ciclistas 
e pedestres que passam pelo 
bairro. Sem a sinalização de 
sentido de via, é cada vez 
mais comum o flagrante de 
veículos de passeio, cami-
nhonetes, caminhões e até 
tratores dividindo espaço 
com vans escolares em sen-
tido impróprio.

Um dos moradores do 

bairro, Paulo Henrique Pe-
reira, contou que abriu três 
requerimentos na ouvidoria 
municipal, sendo o primeiro 
deles, em 2018. Até terça-
-feira desta semana nada 
teria mudado no bairro. “Eu 
moro lá faz dois anos e, por 
várias vezes, presenciei o 
pessoal andando na contra-
mão, na avenida principal, 
que divide o Bela Vista 1 do 
Bela Vista 2. Tem a mão que 
desce e a mão que sobe, só 
que não tem nenhuma placa 
de sinalização ou sentido de 
via e os motoristas usam do 
jeito que querem”, explicou 
o morador. “Por três vezes 
quase bati”, revelou.

Nas últimas semanas, Pe-
reira decidiu fotografar os 
veículos que transitam em 
sentido proibido pelo bairro. 
Nas imagens é possível ver 
caminhões e até tratores 
nas vias. O morador teme 
que a ausência de placas 
possa causar um acidente 
no local. “A Prefeitura até 
agora não fez nada. Já fui 
na secretaria de Trânsito, 

não consegui falar. Fui na 
Ouvidoria e secretaria de 
Obras para falar sobre os 
buracos da avenida, por três 
vezes, me disseram que está 
programado, mas até agora 
nada", concluiu.

Resposta – A secretaria 
de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana, respon-
sável pelo setor de Trânsito, 
informou que está sendo 
realizada uma licitação 
para aquisição de placas 
de sinalização. "Quanto a 
sinalização do solo, a equipe 
sob coordenação do Tenente 
Paiva irá verificar o local", 
afirmou o secretário Marco 
Antônio de Oliveira.

Sobre os buracos nas vias, 
o departamento de Comu-
nicação informou que “o 
secretário de Obras, Paulo 
Barros, disse que a equipe 
de obras vai verificar de 
perto a situação para buscar 
melhorias. Se for necessário 
um recapeamento total da 
via, a secretaria vai traba-
lhar para fazer a obra o mais 
breve".

Ruas da Vila Bela, em Guaratinguetá, sem asfalto, enfrentam problemas com a passagem de caminhões


