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Justiça ordena bloqueio 
das contas Ernaldo deve 
devover R$ 3,3 milhões
Prefeito é acusado de improbidade em contratação sem licitação

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo determinou o 
bloqueio de bens do prefeito 
de Aparecida, Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB), por im-
probidade administrativa. 
A decisão da juíza Luciene 
Belan Ferreira Allemand foi 
publicada na última quar-
ta-feira. Além de Ernaldo, a 
decisão também se estende 
ao secretário municipal de 
Administração, Domingos 
Leo Monteiro. 

A determinação atende 
pedido feito pelo Ministério 
Público, através de ação civil 

pública que investiga irre-
gularidades na contratação 
da empresa Saec (Sociedade 
Amiga e Esportiva do Jardim 
Copacabana) para gerenciar 
a saúde do município.

De acordo com a ação, a 
contratação foi feita sem 
processo licitatório. 

O contrato entre Prefeitu-
ra e empresa foi firmado em 
R$ 3,3 milhões. O inquérito 
apurou que o prefeito de 
Aparecida autorizou, em 
dezembro do ano passado, 
a dispensa de licitação para 
contratação da empresa 
especializada para o aten-
dimento emergencial da 
atenção básica de saúde da 

cidade.
À época, a justificativa da 

administração municipal 
para contratar emergen-
cialmente a empresa Saec 
foi porque a Justiça havia 
suspendido a contratação 
da Organização Social Gamp, 
caracterizando estado de 
emergência e calamidade, 
mas o inquérito apurou que 
da data da suspensão do 
contrato com a Gamp até 
a contratação da empresa 
Saec passaram-se quatro 
meses, considerado pela Jus-
tiça tempo suficiente para 
que fosse feito um processo 
licitatório na cidade.

No pedido de bloqueio de 

Ernaldo teve os bens bloqueados em ação que investiga contratos

Foto: Arquivo Atos

Câmara aprova reajuste para servidores em Pinda
Vereadores dão aval unânime à proposta de 4%; categoria aguardava votação desde início de maio

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Depois de ter sua votação 
adiada por duas vezes em 
maio, o projeto que concede 
um reajuste salarial de 4% 
aos servidores municipais 
foi aprovado por unanimi-
dade pela Câmara de Pin-
damonhangaba, na noite da 
última segunda-feira. Apesar 
do aval legislativo, parte dos 
vereadores criticou o valor do 
índice oferecido pelo prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PR).-
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Servidores da Prefeitura de Pindamonhangaba, em trabalho de pavimentação; prefeito Isael Domingues recebe aprovação de proposta para 4% de reajuste salarial

bens, o Ministério Publico 
alegou que a empresa Saec 
não possui capacidade técni-
ca para prestação do serviço 
para qual foi contratada.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a assessoria de imprensa 
da Prefeitura. Por nota, a 
administração informou que 
a contratação emergencial 
foi realizada em virtude da 
suspensão de um contrato 
formalmente.

Segundo a nota, a Prefei-
tura não poderia permitir a 
paralisação dos serviços de 
saúde prestados no muni-
cípio. Também negou que 
tenha havido qualquer dano 

ao patrimônio, já que os 
serviços contratados foram 
efetivamente prestados.

 A administração encer-

rou a nota afirmando que 
nos próximos dias serão 
prestadas à Justiça todas 
as informações necessárias.

Contando com a presença 
de um grupo de servidores 
municipais no plenário, a 
última sessão legislativa 
foi marcada por críticas de 
parlamentares de oposição 
contra a atual administração 
municipal. O grupo contestou 
a justificativa apresentada 
por Isael de que o municí-
pio não poderia conceder 
um reajuste superior a 4%, 
já que o índice impactaria 
no aumento de gastos com 
a folha salarial, correndo 
o risco de atingir o limite 

prudencial estabelecido pela 
LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) que é de 51,3% do 
orçamento municipal. Aten-
dendo ao pedido do Sindicato 
dos Servidores Municipais, 
parte dos vereadores cobrou 
um aumento salarial de 7% 
à categoria.

Durante a discussão do 
projeto na última segunda-
-feira, os vereadores Rafael 
Goffi (PSDB), Renato Cebola 
(PV), Roderley Miotto (PSDB) 
e Ronaldo Pipas (PR) explica-
ram que apesar de contrários 

ao índice de 4%, votariam 
favoravelmente ao projeto, 
temendo que os trabalhado-
res não recebessem nenhum 
reajuste até o fim do ano. Em 
2018, o governo Isael conce-
deu um aumento salarial de 
2,07% aos seus mais de 3,7 
mil funcionários.

Em nota oficial, a Prefei-
tura revelou que o reajuste, 
que será retroativo a maio, 
impactará em pouco mais de 
R$224,4 milhões nas despe-
sas com pagamentos salariais 
de seus funcionários, aposen-

tados e pensionistas até o fim 
de 2019.

O Executivo ainda explicou 
que devido ao aumento, a 
previsão de gastos com a 
folha salarial representará 
49,87% do orçamento muni-
cipal, ficando apenas 1,43% 
de atingir o limite prudencial 
(51,3%).

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento do presidente do 
Sindicato dos Servidores de 
Pindamonhangaba, Daniel 
Ramos, sobre a aprovação do 

projeto e o estado de greve 
da categoria, mas não foi 
atendida até o fechamento 
desta edição. 

Novela – Desde o início de 
maio, os servidores munici-
pais aguardavam a   votação 
legislativa da proposta de 
reajuste salarial.

Colocado em discussão no 
último dia 13, o projeto foi 
adiado pela Câmara através 
da justificativa de que foram 
identificados conflitos de 
dados financeiros no docu-
mento, impossibilitando os 
parlamentares de estipula-
rem até qual valor poderia 
atingir o índice de reajuste.

Dois dias depois, o pre-
sidente da Câmara, Felipe 
César (PV), marcou para o 
último dia 17 a realização de 
uma sessão extraordinária 
para a votação do projeto, 
mas ela foi ela cancelada 
após solicitação dos vere-
adores Cebola, Goffi, Pipas 
Miotto e Professor Osvaldo 
(PR).  Em justificativa ao 
pedido, o grupo explicou que 
respeitava a realização de 
uma assembleia dos servido-
res que ocorreria, também no 
dia 17, para a discussão so-
bre o valor do reajuste. Mas 
o encontro foi desmarcado 
pelo Sindicato devido a uma 
forte chuva, sendo reagenda-
do para o último dia 23. Na 
ocasião, a associação, que 
exigia um reajuste salarial de 
7%, anunciou que a categoria 
entrou em estado de greve.

Para a irritação dos servi-
dores, o projeto não foi discu-
tido pelo Legislativo durante 
as sessões dos últimos dias 
20 e 27 de maio.
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Bastidores da Política

Fernando Hummel

Renato Marton

Paulo Vieira

'enTão...'

Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues, que conseguiu o que 
muitos não esperavam, ao reverter o 
resultado do debate sobre o reajuste 
dos servidores na cidade. Ele não só 
conseguiu impor seus 4%, oferecidos 
em contraponto aos 7% que o Sindicato 
cobrava, como também viu a trupe que 
se julga prefeiturável cair na real e agili-
zar a vida dos funcionários municipais, 
já que a politicagem de botequim, feita 
sobre o índice, fez muita gente perder 
a paciência. No cenário político, Isael 
espantou críticos e oposição, e ainda 
cortou na raiz o discurso do presidente 
do Sindicato, já que a conversa na ci-
dade dava conta que ele esperava fazer 
da discussão um  ponto de partida de 
olho em 2020.

Lorena - Os vereadores, que passa-
ram os últimos anos desferindo veneno, 
ou melhor, ataques para todos os lados, 
com direito a palavras de baixíssimo   ca-
lão, acusações sem provas e leviandades 
contra seus opositores, e que agora se 
veem debaixo da mesa, com medo do 
que vem pela frente. Pois não é que os 
que uma hora atacaram, terão agora que 
se defender? E o pior é que dizem que a 
maioria nem condições estruturais ou in-
telectuais tem para isso. Do lado de fora 
do prédio da Baronesa de Santa Eulália, 
a população já conta as horas para a tarde 
de segunda-feira, quando a Casa pode ver 
aberta uma caixa de pandora, com direito 
a uma série de processos. Tem gente que 
vai ter que voltar à tarja preta para dormir 
em paz no fim de semana... 

Tarda mas não falta
Parece que a hora do acerto de 

contas do ‘enTão’ ex-presidente da 
Câmara de Lorena está seguindo 
seus trâmites. Disseram que esta se-
mana o Tribunal 
de Contas apor-
tou na Casa de 
Leis para abrir 
os armários de 
sua administra-
ção e passar a 
lupa no contra-
tos, licitações e 
negócios reali-
zados no primeiro biênio. Obser-
varam pelos corredores ‘um ar’ de 
preocupação numa meia dúzia de 
‘almas penadas’ que fatiaram o bolo 
no estilo ‘tanga frouxa’...

Curto circuito
Por pouco o entrevero entre o 

presidente da Câmara de Pinda, 
Felipe César e o vereador Ronaldo 
Pipas terminou em ‘fait’ na sessão 
da última segun-
da-feira. Parece 
que a falta de de-
finição ideológi-
ca do Pipas mais 
uma vez levou o 
clima de deba-
te em torno do 
reajuste salarial 
dos servidores 
à polêmica. Disseram que ele só 
não contava com a reação de Felipe 
César em 'cortar sua ladainha' na tri-
buna, quando se atreveu a qualificar 
o Legislativo como extensão do ga-
binete do prefeito Isael Domingues.

Efeito da temporada
Corre pelas esquinas políticas de 

Pinda que o diretor do Senai, Paulo 
Torino, com a aproximação da tem-
porada de caça aos votos voltou se 
expor na ‘janela eleitoral’. Embora 
a lembrança que num passado não 
muito distante ele chegou a colocar 
cerca de 30 mil votos nas urnas, não 
faltou especuladores pra questionar 
a quantas anda sua saúde eleitoral...

O poder da escolha
Há menos de 475 dias da eleição 

tem gente fazendo as contas na po-
lítica de Cachoeira: Com o Torrada 
definindo sua nova classe de rejeição 

para 2020 – ou 
seja, todos con-
trários à política 
do... de Edson 
Mota, seu novo 
padrinho – Alo-
ísio Vieira de 
olho em Lorena, 
as expectativas 
se voltam para a 

figura das novas possibilidades; da 
Câmara Thales Satim (como nome 
novo que não se contaminou) e dos 
formadores de opinião e da classe 
pensante, Fernando Hummel (pela 
experiência e a sina de quem faz 
acontecer). Entre os demais pre-
feituráveis do pedaço, vão sobrar 
desculpas e justificativas por não 
terem feito diferente quando tiveram 
oportunidade...

Roleta russa
Se para alguns prefeituráveis 

de Lorena está faltando partido, 
grupo e apoiadores para viabilizar 
a candidatura, para o empresário 

Renaldo Marton 
a pegada é ou-
tra: escolher qual 
convite aceitar. 
Comenta-se que 
ele pode perma-
necer no PSDB e 
travar a invasão 
de 'novos inquili-
nos'; outra opção 

é migrar para os Democratas – com 
quem manteve de conversa. Pode 
também dividir espaço no PR, já 

que recentemente acompanhou e 
saiu na foto com o deputado Márcio 
Alvino durante um desfile político 
pela região.

Leitura geral
Após o aceno de Junior Filippo 

à torcida, digo, aos eleitores de 
Guará (com seu cargo no Estado) e 
a constatação de inelegibilidade de 
Francisco Carlos, coincidindo com 
o nome de Fabrício da Aeronáutica 
esquentando na cidade, o mercado 
político começa a conhecer a con-
corrência que o prefeito Marcus 
Soliva deverá enfrentar em sua 
reeleição, além de Argus Ranieri, 
é claro. Sobre a possibilidade de 
Marcelo Ortiz encabeçar um grupo 
pró Prefeitura em 2020, ninguém 
confirmou até o momento, mas mui-
tos admitem a possibilidade.

Mensagem cifrada
Em ritmo de planejamento muni-

cipal na terra do Frei, porteira que 
passa boi, passa boiada. Agora, ima-
ginem uma tubulação passando por 
debaixo da cidade toda, à revelia do 
homem do gabinete. Aliás, para que 
servem os voluntários mesmo?!?!?

Rei morto, rei posto?
A votação que barrou a proposta 

de ampliar de 16 para 50 o número 
de mototaxistas cadastrados em 
Cruzeiro surtiu efeito colateral não 
só para os pro-
fissionais, mas 
também para o 
autor do proje-
to, Paulo Viei-
ra (PR). Antes 
forte na Câma-
ra, ele amargou 
mais um claro 
sinal da queda 
da influência sobre os “companhei-
ros”, com direito a troca de farpas 
e tentativa de encurralar antigos 
agregados de palanque. Ao vereador 
Sergio Blois (PR), Vieira teria dito 
que os atuais parlamentares teriam 
que se preparar, porque os últimos 
debates o fizeram decidir que não 
“carregaria ninguém em 2020”. Mas 
como o “homem da faculdade” já 
não goza do mesmo prestígio no 
cenário, teria ouvido de Blois uma 
nada agradável resposta: “isso se 
você não estiver inelegível”. Quem 
te viu, quem te vê...

Imobilidade urbana
Paulo Vieira (PR) realmente não 

vai poder dividir o táxi, ou melhor, 
o mototaxi com outros vereadores 
de Cruzeiro tão cedo. Sandro Felipe 
(SD) alegou que uma das razões por 
seu voto contrário seria o risco de 
um reajuste na tarifa do transporte 
público para amenizar os impactos 
com a ampliação no número de 
mototaxistas. O discurso foi reba-
tido por Paulo Vieira, que acusou 
os colegas de se curvarem para a 
empresa responsável pelo serviço, e 
ainda de que a Casa deveria se aten-
tar a irregularidades na concessão de 
trabalho para taxistas. Ele prometeu 
ir ao MP do Estado e à delegacia de 
polícia...

"Em time que está ganhando...
...não se mexe" Buscando a con-

tinuidade de reequilíbrio econômico 
e de mais avanços estruturais na 
Santa Casa de Ubatuba, o prefeito 
Sato (PSD) anunciou na última se-
mana a prorrogação do sistema de 
participação municipal na gestão 
do hospital por mais doze meses. 
A notícia foi comemorada, já que 
a população temia a interrupção da 
restruturação da unidade, promovida 
pela administração Sato. Desde 2017 
quando houve interdição por parte 
da Vigilância Sanitária do centro 
cirúrgico (hoje totalmente remo-
delado) e outras alas do hospital, a 

Ronaldo Pipas

Prefeitura realizou grandes melho-
rias como a implantação de um novo 
centro cirúrgico, criação de uma ala 
de maternidade e inauguração de 
33 novos leitos. Por essas e outras, 
o ‘fica Sato’ falou mais alto pela 
missão de garantir o melhor para os 
moradores.

Improbidade
Esta semana a Justiça de Apareci-

da ‘tocou horror’ no prefeito Ernaldo 
Cesar Marcondes, no secretário de 
Administração e na Saec – Socie-
dade Amiga Esportiva do Jardim 
Copacabana, contratada para ge-
renciar setores da saúde municipal. 
A ‘bronca’ é por conta da forma em 
que foi terceirizado o atendimento 
da saúde local a esta empresa, e o 
agravante, além dos bens bloquea-
dos, o pedido de devolução voluntá-
ria ao erário público da bagatela de 
R$ 6,3 milhões.

Céu de brigadeiro
Se depender das últimas votações 

na Câmara de Guará, o prefeito 
Marcus Soliva tem motivos para 
comemorar esta semana. Sob clíma 
de muita articulação e explicações, 
Soliva conseguiu impulsionar sua 
administração com a aprovação de 
novos cargos nas áreas da saúde, 
educação e jurídico. Aproveitando 
ainda os 'ventos favoráveis', por 
dez votos a um o prefeito vai poder 
enfim acabar com a 'embaixada dos 
marájas, quer dizer, com a Arsaeg 
(agência reguladora), que se tornou 
lenta e onerosa ao município.

Oposição na contramão
Bem que tentaram, mas os verea-

dores de Piquete (pelo menos quatro 
deles) não conseguiram mudar o 
parecer favorável do Tribunal de 
Contas ao exercício de 2016 da pre-
feita Teca Gouvêa. Desta maneira, 
a chefe do Executivo obteve o aval 
favorável em todas as contas de seu 
primeiro mandato. O que chamou a 
atenção nas rodas políticas da Praça 
da Bandeira foi tentativa do quarteto 
Claudinei da Delegacia (PR), Heloi-
zio dos Marins (PTB), Malu (PTB) 
e Santana (PSD) tentar inverter a 
análise técnica do Tribunal. Para 
muitos eleitores, a atitude do quar-
teto foi mais uma demonstração de 
“perseguição cega” contra a atual 
gestão municipal. 

Luz, sombra e água fresca 
Os moradores e turistas de Uba-

tuba receberam uma boa notícia 
na manhã da última segunda-feira. 
A Prefeitura iniciou o processo de 
implantação dos novos sistemas de 
iluminação das orlas de 11 praias. 
A iniciativa do prefeito Délcio Sato 
(PSD) busca garantir mais segurança 
aos frequentadores das praias do 
Picinguaba Lanço, Iperoig, Toni-
nhas, Enseada, Lázaro, Maranduba, 
Perequê Açu, Tenório, Praia Grande 
e Itaguá. O serviço consistirá na 
instalação de 445 novos pontos de 
iluminação e a modernização de 
outros 97 com luminárias de LED 
e projetores de última geração. As 
melhorias foram comemoradas 
pelos comerciantes das praias, que 
já projetam maior faturamento nas 
vendas devido ao provável aumento 
do fluxo de turistas durante as noites.

Denúncia & denúncias
Tem gente 'pagando para saber'  

qual a motivação da Câmara de 
Lorena em movimentar a denúncia 
de crime de concussão do vereador 
Adevaldir Ramos, em processo de 
cassação! Rola entre os bem infor-
mados que talvez seja uma outra 
denúncia no Ministério Público, 
que estampa os 'predicados' de 13 
vereadores, nas mais diversas irre-
gularidades. Como diria: 'chumbo 
trocado, não doi'...

Guará recebe 
R$ 200 mil para 
pavimentação 
na Vila Angelina
Recurso disponível para segundo semestre

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá receberá uma emen-
da para pavimentação na Vila Ange-
lina. Na última sexta-feira, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) recebeu em seu 
gabinete o deputado estadual Emídio 
de Souza (PT), autor da emenda que 
destina R$ 200 mil para calçamento 
de uma via do bairro. O recurso deve 
chegar ao município nos próximos 
sessenta dias.

Emídio esteve em Guaratinguetá 
acompanhado do ex-prefeito de São 
José dos Campos, Carlinhos Almeida, 
atual chefe de gabinete do deputado 
na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. A reunião, que teve a 
confirmação da emenda, contou com 
a presença do secretário de Adminis-
tração de Guará, Miguel Sampaio, 
e do ex-vereador pelo PSDB e PT, 
Vantuir Faria.

O petista foi prefeito de Osasco e 
contou que o pedido pelo recurso 
não partiu diretamente do Executivo, 
mas sim do ex-vereador, que entrou 
em contato com Almeida. Souza foi 
questionado se o recurso já está 
empenhado e quando deve chegar 
aos cofres do município. “Já tivemos 
um entendimento prévio com a Casa 

Civil do Governo do Estado, e os 
recursos estarão disponíveis muito 
rapidamente. A previsão inicial é que 
entre julho e agosto a gente tenha 
esses recursos disponíveis. Vamos 
acertar a documentação e o projeto 
de asfaltamento da rua. Enquanto 
o prefeito trabalha essas questões 
aqui, eu trabalho junto ao governo 
estadual para liberação da verba", 
afirmou.

Soliva confirmou que a verba che-
gará em um bom momento para o 
município, já que os moradores da 
rua Dr. José Nicolau Mileo se queixam 
da falta de pavimentação há pelo me-
nos dez anos. "Essa rua, inclusive no 
fim dela, tem o lar São José. Isso traz 
uma melhoria nessa infraestrutura 
para todos os moradores daquela rua. 
É uma reivindicação antiga. Assim 
que tivemos a emenda parlamentar, 
iniciamos a obra", concluiu.

A verba deve chegar ao município 
no segundo semestre. Com a desti-
nação do recurso, a Prefeitura pre-
cisa de um projeto de pavimentação 
para a via para receber a emenda. O 
Executivo deve repassar o serviço de 
pavimentação à Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento de Guaratingue-
tá), que está à frente da pavimentação 
em outros bairros.

Foto: Arquivo Atos

Prefeito de Guará, Marcus Soliva que recebeu R$ 200 mil para pavimentação
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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 San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 
300.00. Telefone: 
3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 

Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto,  sa la, 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., 
á/serv.coberta e fe-
chada, garagem 2 
carros, coz., banh., 
quintal grande, aca-
bamento de 1º. Aceita 
financiamento. R$ 
190 mil. Tr.F: 98207-
2275 – Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lo t .  Cesa r  Pa rk 
–  c /200m2.  Tr.F: 
98278-8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
financiamento. Tr. 

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$ 

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

Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença

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 – 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 – PROC. 270/2019
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 
Medicamentos para a Atenção Básica, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto as empresas:
EMPRESA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.034.934/0001-60
Vencedora dos itens: 01, 19, 21, 25, 27, 43, 45, 47, 51, 59, 89, 131, 135, 149, 167, 
173, 209, 223, 227, 239, 247, 251, 253, 273, 275, 297, 301, 309.
EMPRESA: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ: 01.328.535/0001-59
Vencedora dos itens: 02, 04, 06, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 42, 
46, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 62, 66, 71, 72, 73, 74, 84, 90, 96, 100, 102, 106, 108, 
116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 139, 140, 144, 150, 154, 156, 157, 158, 
160, 164, 166, 168, 170, 174, 178, 182, 186, 192, 196, 198, 202, 207, 208, 210, 
212, 214, 222, 228, 232, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254,
255, 256, 262, 264, 266, 270, 274, 276, 278, 280, 290, 292, 294, 298, 302, 304, 
306, 308, 310, 314, 322, 326.
EMPRESA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.945.035/0001-91
Vencedora dos itens: 03, 113, 121, 123, 125, 155, 161, 199, 213, 221, 233, 287, 
289, 305
EMPRESA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02
Vencedora dos itens: 05, 41, 87, 99, 141, 153, 193, 225, 261, 269, 279, 283, 
293, 311, 313
EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Vencedora dos itens: 07, 31, 33, 37, 39, 57, 101, 105, 165, 179, 189, 241, 257, 281
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ: 53.611.125/0001-14
Vencedora dos itens: 08, 44, 85, 86, 114, 127, 128, 152, 162, 246, 268, 324
EMPRESA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA CNPJ: 08.231.734/0001-93
Vencedora dos itens: 09, 63, 67, 81, 103, 129, 175, 185, 211, 237
EMPRESA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO EPP
CNPJ: 15.395.501/0001-91
Vencedora dos itens: 10, 56, 68, 88, 91, 92, 104, 112, 142, 176, 187, 188, 226, 
258, 260, 272, 300, 317, 318, 320
EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Vencedora dos itens: 11, 29, 35, 49, 69, 83, 115, 117, 143, 147, 169, 197, 201, 
243, 277, 303, 321
EMPRESA: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP
CNPJ: 21.940.274/0001-30
Vencedora dos itens: 15, 16, 17, 18, 93, 94, 109, 110, 180, 190, 203, 204, 205, 
206, 282, 284, 286, 312
EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Vencedora dos itens: 23, 299
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME
CNPJ: 45.651.775/0002-46
Vencedora dos itens: 32, 38, 54, 70, 148, 184, 194, 200, 224, 288, 295, 296, 316 
EMPRESA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 28.123.417/0001-60
Vencedora dos itens: 40, 64, 76, 78, 80, 82, 98, 134, 136, 138, 146, 172, 216, 
218, 220, 230
EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 04.027.894/0001-64
Vencedora dos itens: 53, 55, 133, 171, 215, 217, 219, 259, 263, 285, 323
EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vencedora dos itens: 65, 111, 151, 159, 183, 245, 267, 307, 315, 319
EMPRESA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR
CNPJ: 09.192.829/0001-08
Vencedora dos itens: 75, 77, 79, 229
EMPRESA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04
Vencedora dos itens: 95, 107, 177, 181, 325
EMPRESA: EMS S/A  CNPJ: 57.507.378/0003-65
Vencedora dos itens: 97, 137, 145
EMPRESA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 81.706.251/0001-98
Vencedora dos itens: 119, 249, 265, 271
EMPRESA: DROGAFONTE LTDA CNPJ: 08.778.201/0001-26
Vencedora dos itens: 163, 191, 195, 231, 291

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 48/2019 PROC. Nº 242/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Marmitex destinado as 
equipes de trabalho das campanhas de vacinação que 
serão realizados no ano de 2019, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
C O N T R ATA D A :  G M C  ATA C A D I S TA D E 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 02
VALOR TOTAL: R$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos 
cinquenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019

ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS JARDIM PÉROLA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam os senhores proprietários da Associação 
Melhoramentos Jardim Pérola convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 24 de Junho de 2019, segunda-feira, 
na Alameda Horizonte, nº 26, Jardim Pérola, na residência do presidente, 
Sr. Dario Rodrigues Leite Neto, às 19:00 hs em primeira convocação e 
às 19:30 hs em segunda convocação.
I – Ordem do dia
1. Aprovação dos orçamentos para instalação das câmeras;
2. Discussão e deliberação instalação de quebra-molas no condomínio.

II – Tribuna livre
Guaratinguetá, 06 de Junho de 2019.

Dario Rodrigues Leite Neto
Presidente da Associação Melhoramentos Jardim Pérola
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Com déficit de policiais na região, delegado 
seccional comemora concurso público
Dória confirmou contratações de 2.939 policiais civis; Márcio Ramalho cita falta de 240 civis em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O governador de São 
Paulo, João Dória (PSDB), 
autorizou a abertura de 
um concurso público para 
contratação de 2.939 poli-
ciais civis. As vagas serão 
abertas em todo o Estado 
e contemplam os cargos de 
delegado, escrivão, médico 
legista e investigadores. A 
decisão foi publicada no 
Diário Oficial do Estado 
na última terça-feira e foi 
recebida como alívio por 
delegados da região.

Em Guaratinguetá, o de-
legado seccional, Márcio 
Marques Ramalho, pedia há 
pelo menos dois anos novas 
contratações para suprir o 
déficit no quadro da Polícia 
Civil na região. Atualmente 
delegados que trabalham 
na cidade estão assumindo 
delegacias de outras cida-
des, devido a defasagem no 

O delegado seccional Márcio Ramalho; falta de estrutura prejudica ação da Polícia Civil na região

número de agentes. 
“Estávamos chegando a 

um ponto de colapso na 
Polícia Civil. A falta de fun-
cionários de todas as carrei-
ras, policiais e delegados é 
tão grande, que nos últimos 
anos tivemos que suspender 
provisoriamente o aten-
dimento noturno em Ca-
choeira Paulista e Piquete. 
Neste mês não temos mais 
o atendimento noturno em 
Cunha. Os delegados que 
tiram plantão em Guaratin-
guetá, estão acumulando 
o plantão de Aparecida. 
Eles respondem por Guará, 
Aparecida, Roseira, Potim e 
Cunha. Um único delegado 
a noite”, afirmou Ramalho.

De acordo com o seccional, 
as cidades de Canas, Roseira 
e Piquete não têm delegados 
plantonistas. A abertura do 
concurso público, progra-
mada para o ano que vem, 
chega em um bom momento. 
Foi pedido pelo governador 

Foto: Leandro Oliveira

Secretaria de Meio Ambiente promove consulta pública e realiza oficinas para conhecer demandas de moradores
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guara-
tinguetá mantém o debate 
para a elaboração do Plano 
Municipal da Mata Atlân-

Guaratinguetá debate planos para meio ambiente

de São Paulo uma celerida-
de quanto as contratações, 
devido a necessidade de 
reforço de agentes na Polí-
cia Civil.

“No âmbito do estado, tem 
13 mil cargos em aberto. 
Aqui na nossa região, era 
para termos em torno de 
300 a 400 policiais civis. 
Não temos nem 160 po-
liciais. Temos 12 ou 14 
delegados e precisaríamos 
dobrar esse número para 
exercer um trabalho de qua-
lidade", detalhou o delegado.

Após a publicação do edi-
tal, aplicação da prova e 
divulgação dos resultados, 
os aprovados ainda passa-
rão pelo curso de formação 
na Acadepol (Academia de 
Polícia), além do estágio 
obrigatório nas unidades 
policiais. O curso e o estágio 
totalizam quatro meses de 
preparação. Após isso, os 
agentes serão distribuídos 
pelo Estado.

tica. A medida, que reúne 
entidades e pessoas liga-
das ao setor, faz parte do 
trabalho que foca o Plano 
Diretor da cidade.

Nos últimos dias 16 e 
17 foram realizadas as 

oficinas que trataram do 
plano e promovidas pela 
secretaria de Meio Am-
biente, que contou com a 
participação de autores 
ambientais e interessados 
em assuntos relacionados 

à Mata como represen-
tantes da Unesp (Univer-
sidade Estadual Paulista), 
ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade), que 
debateram situações como 
o fortalecimento da gestão 
ambiental, Conselho de 
Meio Ambiente, e a edu-
cação ambiental na região.

De acordo com a secre-
taria, a próxima etapa é 
a elaboração do Plano, a 
partir de todas as metas e 
estratégias definidas nas 
oficinas.

Participação popular 
– Está disponível no site 
da Prefeitura de Guaratin-
guetá o questionário para 
conhecer as necessidades 
e demandas dos moradores 
sobre o meio ambiente. 
São abordados temas como 
qualidade da água e do ar, 
coleta de lixo e preserva-
ção 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 es-
pecíficos no Plano Diretor 
da cidade.

Ao responder as informa-
ções, o morador colabora 
com a discussão sobre os 
pontos fortes, desafios e 
necessidades prioritárias. 
O questionário irá direcio-
nar as ações da secretaria 
do Meio Ambiente para 
as necessidades locais e 
regionais, promovendo a 
melhoria da qualidade de 
vida da população, além de 
promover a construção do 
próprio Plano Municipal 
da Mata Atlântica.

A secretaria  de Meio 
Ambiente destacou que a 
pesquisa foi elaborada com 
o intuito de levar a sensi-
bilidade e reflexão sobre 

o tema, mais do que real-
mente criar estatísticas. 
São discutidos oito temas 
ao longo do questionário: 
ar, água, gestão de resí-
duos, território, consumo 
sustentável, informações 
ambientais, clima e parti-
cipação social.

Ampliada para outros 
temas, a pesquisa permite 
a reflexão de aspectos que 
não são relacionados dire-
tamente à vegetação, mas 
que ajudam ao morador a 
entender a importância da 
questão ambiental. O ques-
tionário pode ser acessado 
no site da Prefeitura, gua-
ratingueta.sp.gov.br.

Atualmente, o Plano Di-
retor está em período de 
revisão e as respostas do 
questionário são aponta-
das como fundamentais 
para fazer seu alinhamen-
to com Plano Municipal 
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.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Cunha tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 06/06/2019 das 14h28 às 17h17. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado


