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Eleição marcada por polêmica mantém 
Eduardo Ayres no Sindicato em Pinda
Chapa derrotada denuncia membros da Federação que apurava votação em Guará por ataque

Guaratinguetá promove consulta 
pública sobre o meio ambiente

Está disponível no site da 
Prefeitura de Guaratinguetá 
o questionário para conhecer 
as necessidades e demandas 
dos moradores sobre o meio 
ambiente. São abordados te-

mas como qualidade da água 
e do ar, coleta de lixo, preser-
vação das matas da cidade. 
A pesquisa foi elaborada em 
uma iniciativa da Fundação 
SOS Mata Atlântica com o 
Instituto Paulo Montene-
gro e ajudará o município a 
incorporar objetivos espe-

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

cíficos no Plano Diretor da 
cidade.

Ao responder as infor-
mações, o morador estará 
colaborando com o poder 
público para entender sobre 
os pontos fortes, desafios e 
necessidades prioritárias. O 
questionário irá direcionar 
as ações da Secretaria do 
Meio Ambiente para as ne-
cessidades locais e regionais, 
promovendo a melhoria da 
qualidade de vida da popu-
lação. Um dos objetivos da 
pesquisa também é promo-
ver a construção do Plano 
Municipal da Mata Atlântica.

Segundo a Secretaria de 
Meio Ambiente, a pesquisa 
foi elaborada mais com o in-
tuito de levar a sensibilidade 
e reflexão sobre o tema, do 
que realmente criar estatísti-
cas. É importante entender o 
qual é a percepção ambiental 
na visão da sociedade civil 
e o que a Prefeitura declara 
como plano de ação. São dis-
cutidos oito temas ao longo 

do questionário: ar, água, 
gestão de resíduos, territó-
rio, consumo sustentável, 
informações ambientais, 
clima e participação social.

Ao ampliar a pesquisa para 
tantos temas, ela permite a 
reflexão de outros aspectos 
que não são relacionados di-
retamente com a vegetação, 
mas que ajudam ao morador 
a entender a importância da 
questão ambiental na cidade. 
O questionário pode ser 
acessado no site guaratin-
gueta.sp.gov.br.

Atualmente, o Plano Di-
retor está em período de 
revisão e as respostas do 
questionário serão funda-
mentais para fazer seu ali-
nhamento com Plano Mu-
nicipal da Mata Atlântica. 
Para conhecer as regiões 
de Guaratinguetá que ainda 
possuem a Mata Atlântica 
ou áreas de preservação, o 
morador pode acessar o site 
aquitemmata.org.br e fazer a 
busca pela cidade.

Da Redação
Ubatuba

A eleição para escolha 
da nova mesa diretiva do 
Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratin-
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guetá terminou com vitória 
de José Eduardo Ayres, atu-
al presidente do Sisemug. 
Ele compunha a chapa 1, 
que teve 457 votos e 72% 
do total apurado. A chapa 
2, de oposição, teve 141 

votos e 22% do total, na 
disputa marcada por polê-
mica, como a acusação de 
agressão durante o processo 
eleitoral.

A disputa, que assegurou 
mais um mandato para a 

Ayres e Aires por Sisemug e Federação dos Servidores; eleição polêmica define situação em Guará

Membro da chapa 2; agressão

atual diretoria, teve ainda 
6% de votos nulos e brancos. 
A apuração foi realizada 
sem transtornos, diferente 
do último dia de votação.

Apesar da apuração dos 
votos, o clima tenso fechou 
com a desistência do grupo 
de oposição. 

No período da manhã de 
sexta-feira, membros da cha-
pa 2 relataram terem sido 
agredidos por seguranças 
da Federação dos Servidores 
Municipais do Estado de São 
Paulo. De acordo com as 
informações, foi solicitada 
alteração do itinerário pre-
visto para o deslocamento 
das urnas para votação 
por membros dessa chapa, 
que retornava da região do 
Santa Luzia e Pingo de Ouro.

“O rapaz (agredido) che-
gando no Pronto Socorro, 
não estava legal. O olho dele 
foi afetado, ele não estava 
enxergando. Ele chegou e foi 
diretamente internado no 
Frei Galvão. O nome dele é 
Jeferson Willian, ele estava 
nos ajudando na eleição. 
Ele não faz parte da chapa e 
não é nem associado, numa 
manobra do José Eduardo, 
que acabou expulsando ele 
do Sindicato”, contou Luis 
Gustavo Di Giovanni, can-
didato da chapa 2.

José Eduardo Ayres infor-

mou que foi comunicado 
por telefone sobre o pedido 
para mudança de itinerário 
da urna, e entrou em con-
tato com o coordenador da 
eleição. Ele negou que mem-
bros do Sisemug tivessem 
agredido os representantes 
da chapa adversária. “Com 
relação a participação de 
membros do sindicato de 
Guaratinguetá, tenho cer-
teza que não aconteceu”, 
afirmou. “Pedi para que seja 
apurado para ver o que re-
almente aconteceu. Vamos 
tomar as medidas cabíveis”, 
concluiu.

Federação – A apuração 
foi feita pela Federação dos 
Servidores Municipais do 
Estado de São Paulo.

O presidente da Federa-
ção, Aires Ribeiro, lamentou 
o episódio de agressão du-
rante a votação e a desistên-
cia da chapa 2.

“É um fato lamentável que 
ocorreu. Entendo que todo 
o processo foi transparente 
e foi discutido com a chapa 
2. Foi apresentado o roteiro 
de coleta de votos, e não 
se pode mudar no meio do 
caminho esse roteiro, até 
porque isso poderia gerar 
problema jurídico depois. 
A coordenação agiu corre-
tamente. A partir do mo-
mento que a chapa 2 saiu do 

processo, ela (coordenação) 
suspendeu o processo por 
falta de fiscal, para manter 
lisura”, concluiu.

Foi feito o boletim de ocor-
rências para apurar oi caso. 
Imagens das câmeras do COI 
(Centro de Operações Inte-
gradas) serão usadas pela 

Questionário busca entender percepção de moradores a respeito de oito temas
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Pinda capta R$ 8 milhões para 
ter novos terminais rodoviários 
Município firma acordo de financiamento com a Caixa Econômica 
Federal; obras devem atender Moreira Cesar e acesso à Dutra

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação para contratação 
da nova gerenciadora do esta-
cionamento rotativo de Guara-
tinguetá foi reaberta. Suspenso 
desde fevereiro, o certame foi 
modificado pela Prefeitura 
antes de ser novamente publi-
cado, nesta semana. O Tribunal 
de Contas do Estado referendou 
o documento e a empresa 
vencedora será conhecida até 
o fim de junho.

O TCE havia recomendado 
a suspensão do certame no 
fim de fevereiro. Na época, 
uma empresa de São José dos 
Campos pediu a impugna-
ção da licitação após ter feito 

apontamentos referentes ao 
edital publicado no final de 
2018. O prazo para abertura 
das propostas era 22 de feve-
reiro, mas o Tribunal publicou 
a recomendação no dia 21 do 
mesmo mês.

Itens que constavam no pri-
meiro edital foram mantidos, 
como a diferença de preços do 
estacionamento rotativo entre 
as zonas Azul e Verde. A Zona 
Verde será implantada próxi-
ma aos hospitais Frei Galvão 
e Santa Casa, e terá cobrança 
50% mais barata em relação 
ao preço da vaga da Zona Azul. 
A iniciativa visa tornar mais 
acessível o pagamento para 
motoristas que precisam esta-
cionar e aguardar pacientes.

“A princípio, 24 de junho é 
o prazo previsto na legislação, 
que seria a abertura do proces-
so e verificação das propostas. 
As empresas têm todo esse 
período para verificar o edital. 
Transcorrendo normalmente, 
abrimos os envelopes no dia 
24, e em noventa dias no má-
ximo teremos uma empresa 
gerenciando o estacionamento 
rotativo", explicou o secretário 
de Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio 'Major' Oliveira.

O novo edital determina que 
o número total de vagas será de 
1.119, que serão implantadas 
nas regiões onde há a maior 
concentração de veículos e 
comércios. Ruas como a Rafael 
Brotero, Nove de Julho, Duque 

de Caxias, Sete de Setembro, 
Praça Joaquim Vilela e demais 
vias que contavam com a Zona 
Azul até o ano passado, serão 
mantidas. Outras vias do Cen-
tro que não contavam com o 
estacionamento rotativo, o en-
torno do Terminal Rodoviário 
e parte do Pedregulho também 
foram incluídas no edital.

A duração do contrato per-
manece a mesma, dez anos, 
com a possibilidade de reno-
vação por mais cinco anos. 
Antes da empresa vencedora 
da licitação dar início aos 
trabalhos no município, serão 
realizadas ações de conscien-
tização e esclarecimentos aos 
motoristas sobre a utilização 
de parquímetros e a Zona Azul.

A rodoviária municipal de Pinda, que consegue captar verba de R$ 8 milhões para construção de terminais às margens da Dutra e Moreira César

Foto: Jéssica Dias

Ubatuba dá início à operação Castramóvel na Vila Gaivota
Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba deu 
início na última sexta-feira à 
operação Castramóvel de cães 
e gatos na região Norte da ci-
dade. A ação visa o controle de 
zoonoses como a leishmanio-
ses visceral (doença causada 
por um protozoário da espécie 
Leishmania chagasi), a espo-

reotricose e a raiva humana.
A região Norte foi escolhida 

para início da operação pelas 
dificuldades de acesso da 
população à região central, 
onde estão localizadas a maior 
parte das clínicas e equipa-
mentos adequados para a 
castração animal. Atualmente, 
o Programa de Castrações da 
Prefeitura é realizado em três 
frentes: por meio de clínicas 

cadastradas, pela atuação de 
um profissional de veterinária 
contratada pela Prefeitura 
junto a ONGs e ao Centro 
de Referência Animal e pelo 
CCZ (Centro de Controle de 
Zooneses).

O veículo está equipado com 
anestesia, fios e equipamentos 
de proteção individual, medi-
camentos, pontos de água e luz 
e caminhonete de transporte. 

De acordo com a Prefeitura, 
na última Campanha Anual de 
Vacinação Antirrábica de Cães 
e Gatos foram vacinados quase 
três mil animais. A estimativa 
na cidade é de que a população 
canina e felina seja de aproxi-
madamente 16 mil animais.

O Castramóvel estará aten-
dendo a partir das 7h30 em 
uma borracharia, na Vila Gai-
vota, no Ubatumirim.
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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-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 

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 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027

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, 

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
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. 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-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 

ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017

Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
a u t o m á t i c o ,  a n o 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 

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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 95/2019 
– PROC. Nº 1208/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa especializada para 
prestação de serviços de reparação de cabeçote e 
retífica da máquina JCB 01 Pá Carregadeira 422 ZX 
2014/2014, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
SOMOTOR RETIFICADORA LTDA ME
CNPJ Nº: 47.569.645/0001-03
VALOR TOTAL: R$ 650,00 (seiscentos cinquenta 
reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2019 PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO –  CONTRATO 
Nº 94/2019 – PROC. Nº 4240/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa especializada para 
prestação de serviços de dosimetria pessoal, para os 
funcionários que atuam na sala de Raio-X da Unidade 
Básica de Saúde, localizada na Vila Nunes.
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA
CNPJ Nº: 50.429.810/0001-36
VALOR TOTAL: R$ 696,00 (seiscentos noventa e 
seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019 PROC. Nº 241/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de restauração 
ecológica em plantio total e de enriquecimento (preparo do solo, plantio e 
manutenção), de 19 (dezenove) hectares de área, no parque ecológico do Taboão 
do município de Lorena/SP, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ECOVALE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA
CNPJ: 16.563.621/0001-13
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04.
VALOR TOTAL: R$ 392.000,00 (trezentos noventa e dois mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 37/2017 – PP nº 15/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA
CNPJ: 03.188.198/0005-09
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 37/17, decorrente do Processo Licitatório 
nº 79/17, Pregão Presencial nº 15/17, firmado em 18 de maio de 2017, nos termos 
previstos em sua Cláusula 2.2.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 18 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 aditivo é de R$ 99.960,00 (noventa
e nove mil novecentos e sessenta 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: 17/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 – PROC. 58/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
Mobiliário para nova Unidade da Creche a ser instalada no Bairro do São 
Roque, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ: 30.934.220/0001-53
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 10, 11.
Valor total de: R$ 5.226,00 (cinco mil duzentos vinte e seis reais)
EMPRESA: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP
CNPJ: 24.290.183/0001-95
Vencedora dos itens: 05, 08.
Valor total de: R$ 10.077,90 (dez mil setenta e sete reais e noventa centavos)
EMPRESA: TREND COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 23.130.098/0001-05
Vencedora dos itens: 06.
Valor total de: R$ 192,30 (cento noventa e dois reais e trinta centavos)
EMPRESA: FILIPE MOISÉS GARCIA ME CNPJ: 17.034.870/0001-84
Vencedora dos itens: 07.
Valor total de: R$ 185,00 (cento oitenta e cinco reais)
EMPRESA: M V DOS S J DE ALMEIDA EPP CNPJ: 30.655.471/0001-07
Vencedora dos itens: 09, 12.
Valor total de: R$ 4.289,00 (quatro mil duzentos oitenta e nove reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 – PROC. 178/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Óleos 
Lubrificantes para atender a Frota Municipal, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e dos objetos as empresas:
EMPRESA: B. T. LUBRIFICANTES LTDA ME CNPJ: 07.519.371/0001-23
Vencedora dos itens: 01, 02, 23, 24, 27, 28, 31, 32.
Valor total de: R$ 105.567,50 (cento e cinco mil quinhentos sessenta e sete reais 
e cinquenta centavos)
EMPRESA: RICAR LUBE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI ME
CNPJ: 24.637.957/0001-01
Vencedora dos itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 35, 
36, 39, 40.
Valor total de: R$ 87.705,00 (oitenta e sete mil setecentos e cinco reais)
EMPRESA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
Vencedora dos itens: 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 33, 34.
Valor total de: R$ 50.173,00 (cinquenta mil cento setenta e três reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 – PROC. 251/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
Ares condicionados, refrigeradores e fogão para as Unidades de Saúde e 
CER III, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: RF TEIXEIRA EIRELI ME CNPJ: 04.495.580/0001-96
Vencedora dos itens: 01, 02.
Valor total de: R$ 73.761,00 (setenta e três mil setecentos sessenta e um reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 
CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 03.
Valor total de: R$ 1.374,00 (um mil trezentos setenta e quatro reais)
EMPRESA: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 23.204.495/0001-76
Vencedora dos itens: 04, 05.
Valor total de: R$ 10.688,00 (dez mil seiscentos oitenta e oito reais)
EMPRESA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ: 21.278.096/0001-24
Vencedora dos itens: 06, 07.
Valor total de: R$ 4.188,00 (quatro mil cento oitenta e oito reais)

 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 218/19-SUP; 
1277/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na Aquisição 
de bobina de TNT para o Centro e Esterilização 
Animal, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, para contratação da seguinte 
empresa:
CARLOS A. CORDEIRO AFONSO LOJA-ME
CNPJ Nº: 14.553.664/0001-92
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Líder estadual de violência, região 
registra mais de cem assassinatos
Levantamento aponta 119 casos no quadrimestre; Caraguá lidera mortes violentas

Lucas Barbosa
Regional

Única região do interior 
do estado a ultrapassar a 
marca de cem assassinatos 
no primeiro quadrimestre 
no ano, a RMVLN (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
registrou 34 casos em abril. 
Além da líder Caraguatatu-
ba, Cruzeiro também ocupa 
lugar de destaque na lista 
das mais violentas em 2019. 

De acordo com dados da 
SSP (Secretaria de Seguran-
ça Pública), a RMVLN teve 
entre janeiro e abril 119 ví-
timas de assassinatos, sendo 
113 de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção 
de matar) e 6 latrocínios 
(roubos seguidos de mortes). 
O montante representa um 
aumento de quase 1% em 
comparação com o do mes-
mo período do ano passado, 
que foi de 118 casos, quando 
ocorreram 111 homicídios 
dolosos e 7 latrocínios. 

Com 119 ocorrências, a 
RMVLN lidera o número de 
mortes violentas no interior 
do estado em 2019, seguida 
pelas regiões de Campinas 
(92), Ribeirão Preto (75), 
Sorocaba (64), Piracicaba 
(63), Baixada Santista (57), 
Bauru (31), São José do Rio 
Preto (30), Araçatuba (24) 
e Presidente Prudente (15). 

O levantamento do Estado 
também apontou que neste 
primeiro quadrimestre, Cara-
guatatuba é o mais violento 
município da região com 14 
assassinatos (12 homicídios 
dolosos e 2 latrocínios). 

O crime que mais gerou 

Viatura da GCM, que teve estrutura ampliada com anúncio de investimento; órgão reforça ação de segurança

Foto: Divulgação PML

repercussão na cidade lito-
rânea foi o assassinato do 
empresário Joasir José Pe-
ron, 41 anos, ocorrido em 30 
de abril no bairro Poiares. A 
vítima estava no interior de 
sua churrascaria, localizada 
na avenida Rio Branco, quan-
do foi surpreendida por dois 
criminosos armados.

Com os rostos escondidos, 

os assassinos alvejaram 
Peron com quatro disparos 
de arma de fogo e fugiram 
sem levar nada do local. A 
motivação e os possíveis 
responsáveis pelo crime 
seguem sendo investigados 
pela Polícia Civil. 

Dividindo a vice-liderança 
do “Ranking da Morte”, Cru-
zeiro e São José dos Campos 

registraram entre janeiro e 
abril 12 homicídios dolosos 
cada. 

A ocorrência que mais 
chocou a população de Cru-

zeiro ocorreu em 18 de 
janeiro, quando o pequeno 
João Pedro Ribeiro, 3 anos, 
foi morto á pauladas pelo 
padrasto. Contando com a 

ajuda da própria mãe da 
vítima, o assassino enterrou 
o corpo da criança em um 
matagal no bairro Km 4. 

O crime foi descoberto 
pela Polícia Civil dois dias 
depois, após parentes des-
confiarem do sumiço do 
menino. O casal segue preso 
desde então e responderá à 
Justiça pelos crimes de homi-
cídio qualificado e ocultação 
de cadáver. 

As demais cidades da RM-
VLN que tiveram moradores 
assassinados nos primeiros 
quatro meses do ano foram: 
Jacareí (11), Taubaté (10), 
Lorena (9), Pindamonhanga-
ba (8), Ubatuba (7) Caçapava 
(6), Guaratinguetá (6), Potim 
(3), Queluz (3), São Sebastião 
(3), Tremembé (3), Aparecida 
(2), Cunha (2), Roseira (2), 
Campos do Jordão (1), Canas 
(1), Lavrinhas (1), Natividade 
da Serra (1) e Piquete (1). 

Divergência – Em nota 
oficial, a Polícia Militar, 
através do Comando de 
Policiamento do Interior I, 
afirmou que registrou uma 
queda no número de vítimas 
de homicídios no primeiro 
quadrimestre deste ano na 
RMVLN, em comparação 
com o mesmo período de 
2018, caindo de 82 para 77 
casos. Os números contradi-
zem os dados apresentados 
no levantamento da secreta-
ria de Segurança do Estado.

A PM ressaltou que a que-
da no indicador de homicídio 
vem sendo trabalhado de for-
ma rigorosa pela corporação 
que conta com um efetivo de 
três mil homens na região. 

A nota enfatizou ainda que 
a criação de uma nova unida-
de do 3º BAEP (Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia), 
em Taubaté, será mais um 
reforço da Polícia Militar 
no combate à criminalidade 
na região.

Ubatuba tem fim de semana 
com música e cinema com 
9º Festival da Mata Atlântica

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba recebe o 9º Fes-
tival da Mata Atlântica, que 
inclui também a 6ª Semana 
do Mar. O evento celebra o 
Dia Nacional da Mata Atlân-
tica, comemorado na próxima 
segunda-feira e dias Mundial 
do Meio Ambiente, no dia 5 
de junho e dos Oceanos (8 
de junho).

O Festival é uma parceria 
da Prefeitura de Ubatuba com 
Projeto Tamar, o Instituto 
Argonauta e o Aquário de 
Ubatuba. A programação vai-
-se iniciar nesta segunda-feira, 
até o próximo dia 8, e inclui 
atividades como rodas de con-
versa, caminhada, distribuição 
de mudas, atrações musicais, 
cinema, mutirão de limpeza 
de praia e soltura de tartaru-
ga. A entrada é gratuita.

A abertura do evento será às 
19h, no Aquário de Ubatuba 
e contará com lançamento da 
Cartilha de Conscientização 
Ambiental de Ubatuba, roda 
de conversa sobre o Termo 
de Autorização de Uso de 
Trechos de acesso ao Atrativo 
Turístico Pico do Corcovado, 
e a doação de mudas de espé-
cies nativas da Mata Atlântica.

O Aquário fica à rua Guara-
ni, nº 859, no Itaguá, e o Pro-
jeto Tamar fica à rua Antonio 
Atanázio, nº 273, no Itaguá. 
A programação completa 
pode ser conferida no site da 
Prefeitura, ubatuba.sp.gov.br.


