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Para Fugir de multa, Pinda avança em 
terceirização do Mercado Municipal
Nova gestora deve ser contratada no início de 2019 para coordenação junto aos 46 boxes do espaço

A saída de alunos da escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá; de acordo com dados do MEC, cidade teve índice baixo
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Correndo o risco de ser 
obrigada a pagar uma multa 
superior à R$ 700 mil, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
pretende realizar até o fim do 
ano a abertura de um processo 
licitatório para a contratação 
de uma administradora do 
Mercado Municipal. A medida 
busca cumprir um TAC (Termo 
de Ajustamento de Conduta) 
firmado pelo ex-prefeito João 
Ribeiro (PPS) em 2011.

Localizado na região central, 
o tradicional Mercado Mu-
nicipal conta com 46 boxes 
que oferecem diversas opções 
de produtos alimentícios aos 
consumidores. Os comercian-
tes que atuam no local pagam 
tarifas mensais de permissão 
de uso à Prefeitura.  

Em 2010, uma denúncia 
anônima sobre supostas irre-
gularidades na distribuição 
das permissões, levou o MP 
(Ministério Público) a investi-
gar o caso. Já no início do ano 
seguinte, o órgão cobrou uma 
solução por parte do ex-prefei-
to, que assinou um TAC (docu-
mento em que o Executivo se 
compromete a ajustar alguma 
conduta considerada ilegal). 

Com a assinatura do acordo, 
o MP estabeleceu um crono-
grama de ações que deveria 

ser cumprido pelo município. 
O principal item determinava 
que a Prefeitura abrisse um 
certame para a contratação 
de uma administradora do 
Mercado Municipal até 16 de 
janeiro de 2016, o que não foi 
atendido, tanto pela gestão de 
Ribeiro como a do seu sucessor 
Vito Ardito (PSDB).

Já no início do segundo 
semestre de 2018, o MP comu-
nicou à atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito Isael 
Domingues (PR), que caso a 
medida não seja cumprida até 
o fim do ano, o município será 
penalizado em uma multa de 
mais de R$ 700 mil. “Este valor 
é referente a uma punição diá-

ria de R$ 1 mil, que conta desde 
janeiro de 2016. Já que os dois 
ex-prefeitos não cumpriram as 
exigências esta ‘bomba’ sobrou 
para a atual gestão. Em busca 
de uma solução, enviamos um 
projeto à Câmara na última 
semana solicitando autorização 
para a abertura deste processo 
licitatório”, explicou o secre-

tário de Negócios Jurídicos, 
Anderson Plínio Alves. 

O chefe da pasta explicou 
ainda que a terceirização re-
presentará uma economia 
aos cofres municipais, já que 
a concessionária será respon-
sável pelo custeio dos gastos 
da água, energia elétrica e 
segurança do espaço comer-

cial. A nova gestora também 
deverá estabelecer os critérios 
de concorrência e selecionar os 
comerciantes que ocuparão os 
46 boxes.

A expectativa do Executivo é 
que o projeto seja colocado em 
votação na Câmara no início 
de dezembro. Já a conclusão 
do processo de contratação da 
nova gestora deverá ocorrer 
até o fim do primeiro semestre 
de 2019. 

Histórico – Em 24 de dezem-
bro de 2016, o Jornal Atos pu-
blicou uma matéria mostrando 
a indignação do presidente da 
Associação dos Comerciantes 
do Mercado Municipal de Pin-
damonhangaba, José Calazans, 
sobre o caso. 

À época, Calazans criticou 
o trabalho do setor Jurídico 
da gestão do ex-prefeito Vito 
Ardito, que de acordo com 
ele, não tomou todas as me-
didas possíveis para evitar 
a terceirização da gestão do 
espaço comercial. Ele também 
demonstrou preocupação com 
o futuro dos comerciantes per-
missionários, já que suas vagas 
não estão garantidas quando 
a concessionária assumir o 
comando do Mercado. 

A reportagem do Jornal Atos 
tentou entrar novamente em 
contato com Calazans, mas ele 
não foi localizado até o fecha-
mento desta edição.

Guará entrega aquecedores solares e leva 
informação para o Vila dos Comerciários 2
Programa Boa Energia Solar discute prevenções e consumo consciente para bairro de Guará

Atividade em bairro de Guaratinguetá abordou medidas que podem levar à redução de consumo
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Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, em parceria com a EDP São 
Paulo, entregou duzentos kits 
de aquecedores solares para os 
moradores do Vila dos Comer-
ciários 2. O evento no último 
dia 22, na quadra de esportes 
Santa Maria dos Anjos, e trouxe 
para a população informações 
sobre prevenção e consumo 
consciente de energia elétrica. 
Crianças e adolescentes pude-
ram aproveitar as barracas com 
atividades lúdicas e o teatro de 
bonecos.

Os kits entregues à popu-
lação são compostos por pla-
cas coletoras, reservatórios, 
chuveiros inteligentes e seis 
lâmpadas de LED, que são 
mais eficientes e sustentáveis. 
O morador que compareceu 
a tenda de atendimento pode 

fazer o pré-cadastro com o 
NIS (Número de Identificação 
Social), e receberá futuramente 
o kit em sua residência. 

O chuveiro é o campeão de 
consumo de energia elétrica 
nas casas. Ele representa até 
30% do valor da conta. Para 
ensinar sobre a importância do 
consumo consciente, a tenda 
“Sua Casa” fez uma dinâmica 
com adultos, explicando sobre 
cuidados, gastos e o benefício 
da tarifa social. “O cidadão 
que tem o Bolsa Família pode 
fazer o cadastro, e quanto mais 
economizar, mais desconto terá 
na fatura da conta de luz”, ex-
plicou o coordenador do evento 
Fabiano White.

Os descontos concedidos 
podem chegar até 70% do valor 
da conta de energia. O prefeito 
Marcus Soliva (PSB) compa-
receu ao evento e respondeu 
sobre futuros planos do Boa 
Energia Solar. “Esse kit é um 
investimento que beneficia o 
cidadão sem custo nenhum. A 
instalação é feita pela EDP. Ano 
que vem nós queremos buscar 
mais investimento nesse setor e 
trazer mais equipamentos para 
diminuir o custo da energia 
elétrica para nossos cidadãos”.

Mais Luz – Outro progra-
ma em parceria com a EDP 
Bandeirantes é o “Mais Luz”, 
que promove a instalação de 
postes e braços de luz por toda 
a cidade. Com investimento de 
R$ 2 milhões, o programa ins-
talou, em novembro, 66 novos 
braços de luz e 23 postes nos 
bairros Chácaras Piagui, São 
Dimas, Jardim Bela Vista 2 e 
Rocinha. O dinheiro utilizado 
na melhoria das vias vem do 
CIP (Contribuição de Ilumina-
ção Pública) de 2017 e início 
de 2018.
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Com histórico de furtos e roubos, bairro 
de Cachoeira busca recursos por câmeras
Entre 2018 e 2016, município registrou entre 200 e 236 ocorrências de furtos respectivamente

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Associação dos Moradores 
do Bairro Jardim da Fonte, a 
Mão Fria, em Cachoeira Paulis-
ta, realizará neste domingo um 
bingo para arrecadar verbas 
para instalação de câmeras de 
monitoramento. A ideia é refor-
çar a segurança no bairro para 
inibir a criminalidade.

De acordo com o presidente 
da Associação, o comerciante 
Djalcyr Dermeval da Fonseca, 
51 anos, serão instaladas três 
câmeras compradas pelos 
próprios moradores. “Vamos 
comprar, instalar e monitorar 
com auxílio da Polícia Militar. 
A princípio, nós estamos pen-
sando em colocar na entrada e 
saída do bairro e a saída para 
o Santa Terezinha, o Pé Preto, 
mas depois pensamos em avan-
çar e monitorar todas as ruas”, 
explicou Fonseca.

Há dois anos, a Associação 
do bairro deu início ao projeto 
Vizinhança Solidária. Segundo 

o presidente, a proposta é em 
parceria com a Polícia Militar. 
“A partir desse projeto nós cria-
mos a associação de bairro para 
poder ver outras necessidades 
do bairro, e a câmera nada mais 
é que agregar o valor de segu-
rança junto com esse projeto 
que nós trouxemos para cá”, 
contou.

Segundo dados da secretaria 
da Segurança Pública do Estado 
de São Paulo, nos nove primei-
ros meses desse ano Cachoeira 
teve um total de duzentos fur-
tos. No mesmo período do ano 
passado tiveram 236 furtos. Já 
em 2016 foram constatados 
236 furtos.

O bingo pode ser adquirido 
em uma mercearia na rua Rio 
de Janeiro, no bairro Jardim da 
Fonte. O valor é R$ 5. O evento 
será neste domingo, às 16h, na 
Fazenda Recanto das Fontes, 
à rua Arthur Pinto, n° 83 (a 
direita da saída do bairro). Os 
prêmios serão uma bicicleta, 
leitão, churrasqueira e kit 
churrasco.

Ruas do bairro Jardim da Fonte, em Cachoeira, onde moradores se uniram para reforçar estrutura em sistema de segurança por câmeras
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PS Infantil de 
Guaratinguetá 
é inaugurado
Ala destinada a atendimento de crianças 
será gerida pelo Hospital Frei Galvão

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

No mesmo dia que foi cele-
brado o contrato pela tercei-
rização do Pronto Socorro de 
Guaratinguetá, a Prefeitura 
inaugurou o PS Infantil. Antes, 
as crianças e adultos dividiam 
o mesmo espaço. Mas, após ne-
gociação, o Hospital Frei Galvão 
cedeu uma ala desocupada que 
passou a ser destinada exclusi-
vamente para os atendimentos 
infantis. O setor também será 
gerido pelo Hospital Frei Gal-
vão.

O Pronto Socorro Infantil tem 
estrutura decorada para crian-
ças e conta com dois consultó-
rios e seis salas equipadas para 
atendimentos e observação. "A 
criança que já vem ao Pronto 
Socorro, fica mais agitada. 
Você, tendo pinturas infantis, 
televisores passando desenhos, 
você acolhe e acalma as crian-
ças e aos pais. Muitas vezes tem 
que aplicar o medicamento e 
esperar horas, e a criança fica 
impaciente. Numa primeira 
conversa que tivemos com a 
gestão do Hospital Frei Galvão, 
foi sobre acolhimento", afirmou 
o prefeito Marcus Soliva (PSB).

O acordo entre Prefeitura e 

Hospital determina que o Frei 
Galvão seja responsável pela 
terceirização total de urgência 
e emergência. Os profissionais 
trabalharão em conjunto, tanto 
no Pronto Socorro adulto como 
no infantil. Foram contratados 
60 profissionais, entre médicos 
e enfermeiros. Outras vagas 
como recepcionistas e seguran-
ça, também foram preenchidas. 

"Temos uma caminhada de 
boas melhorias no processo. A 
melhoria do pronto atendimen-
to infantil, talvez uma das mais 
importantes, que é diferencial 
para Guaratinguetá e região. 
Toda estrutura de urgência e 
emergência, cabe a responsabi-
lidade ao Hospital Frei Galvão 
a partir de agora", destacou 
o diretor Afrânio Emílio de 
Carvalho.

A separação dos públicos 
facilita e dá mais agilidade para 
as crianças que necessitam 
ser atendidas com urgência. 
A Prefeitura e o Hospital Frei 
Galvão abriram negociações 
há dois meses, para anexar um 
espaço ao lado do PS Adulto. A 
nova diretoria, que assumiu a 
gestão do Hospital em setem-
bro, acatou o pedido feito pelo 
Executivo e deu início a obras 
e modernizações do espaço.

Evento de inauguração do Pronto Socorro Infantil, em Guaratinguetá
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
Vende-se casa no 
loteamento Granja 
Patury - com quarto, 
sala, cozinha - va-
randa - área de 300 
metros - tratar com 
Benedito - tel 98145-
4594
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 

colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatuba, 
apartamentos, casas, 
chalés, aceitamos 
excursões. Telefone: 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
func ionando.  Em 
Aparecida e sem lu-
vas. Telefone: 99783-
1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 
1 galoneira, 1 over-
loque. Todas semi 
novas e revisadas. 
Telefones: 99630-
0220 ou 3125-2544
Aluga-se um mer-
cadinho, todo mon-
tado. Só chegar e 
trabalhar, no bairro 
Jardim do Vale 2. Te-
lefones: 99769-9536 
ou 99269-1950
Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge

Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 
98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de ár-
vores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa la r  com S i l v io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 
samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.
VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 
2 R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
Aluga-se uma sala 
comercial no centro, 
próximo a santa casa, 
sala de recepção + 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208

Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-

8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. LUCAS RAFHAEL T VAZ DOS SANTOS  - CTPS 
0041423 - série 00353 – SP Esgotados nossos 
recursos de localização e tendo em vista encontrar-
se em local não sabido, convidamos o Sr. LUCAS 
RAFHAEL T VAZ DOS SANTOS, portador da CTPS 
0041423 - série 00353-SP, CPF: 399.514.428-46 e 
RG.: 476883714, a comparecer em nosso escritório, 
a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas 
desde 16/11/2018, dentro do prazo de 72 hs à partir 
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, por abandono de emprego o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Lorena, 07 de dezembro de 2018.
Pinha Sistemas de Limpeza Ltda
Av. Targino Vilella Nunes, 663 – Vila Nunes Lorena

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 11825/18 GPRO – PP nº 97/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
MUNICIPAL LTDA CNPJ: 07.513.623/0001-07
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 
40 (quarenta) dias, a partir de 04 de dezembro de 2018, conforme estabelece a 
cláusula 2.2 do contrato original e o artigo 57, II da Lei 8666/93;
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 121/18 PROC. Nº 658/18.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Aquisição de materiais de iluminação e enfeites natalinos para o Natal.
NOTA DE EMPENHO N° 6952/2018
CONTRATADA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 05.023.842/0001-82
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
VALOR TOTAL: R$ 13.003,69 (treze mil e três reais sessenta e nove centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 6953/2018
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 15 e 16
VALOR TOTAL: R$ 1.321,90 (um mil trezentos vinte e um reais e noventa 
centavos).
DATA DE ASSINATURA: 04/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2018 – PROC. 555/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de desassoreamento de rios, 
manutenção de segurança e melhoria em escoamento de águas de chuva para 
execução de serviços de limpeza e desassoreamento com remoção de material de 
descarte de rios, córregos para prevenção de enchentes, conforme necessidades 
apresentadas, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: A F DO NASCIMENTO EPP CNPJ: 02.609.542/0001-91
Valor total de: R$ 259.368,00 (duzentos cinquenta e nove mil trezentos sessenta 
e oito reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2018 – PROC. 618/2018
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 veículo 
Van customizada, na forma de escritório, para atender comunidades distantes, 
levando conhecimentos e informações através da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social - SADS, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e
do objeto a empresa:
EMPRESA: MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
EIRELI CNPJ: 03.093.776/0001-91
Valor total de: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2018 – PROC. 653/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em manutenção de pavimentação asfáltica m diversas 
vias urbanas da municipalidade, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ: 32.327.348/0001-84
Valor total de: R$ 919.353,40 (novecentos dezenove mil trezentos cinquenta e 
três reais quarenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2018 – PROC. 658/2018
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 materiais de iluminação e enfeites natalinos para o Natal, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: PROSALEN COMERCIAL LTDA ME CNPJ: 05.023.842/0001-82
Valor total de: R$ 13.003,69 (treze mil três reais sessenta e nove centavos)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
Valor total de: R$ 1.321,90 (um mil trezentos vinte e um reais noventa centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2018 – PROC. 410/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material escolar para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.
CONTRATADA: UNION ESCOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
CNPJ: 26.749.172/0001-56
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 15, 16.
VALOR TOTAL: R$ 20.209,60 (vinte mil duzentos e nove reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2018
CONTRATADA: RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS ME
CNPJ: 12.591.321/0001-97
VENCEDORA DOS ITENS: 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2018 – PROC. 518/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais metálicos para suprir as necessidades da 
Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 07, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 85, 86, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 105, 106, 115, 116, 117, 118, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 175, 176, 203, 204, 205, 206.
VALOR TOTAL: R$ 57.184,34 (cinquenta e sete mil cento oitenta e quatro reais 
trinta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2018 – PROC. 566/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal da Saúde.
CONTRATADA: ACSMA COMÉRCIO LTDA ME CNPJ: 04.001.695/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 09, 10.
VALOR TOTAL: R$ 1.145,00 (um mil cento quarenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 18/2018 – PROC. 576/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação de 
engenharia para a construção de Praça na rua Prof. Adolfo P. Rios no bairro São 
Roque, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
CONTRATADA: R NHONCANSE JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 14.527.146/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 112.044,56 (cento e doze mil quarenta e quatro reais cinquenta 
e seis centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2018

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de interdições e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

1898 – Adriano José Nogueira . Ele, nacionalidade brasileira, estudante, 
solteiro, nascido no dia 04 de janeiro  de 1993, residente e domiciliada 
na Rua Horácio de Moraes,12,Alto do São Roque, Aparecida/SP, filho 
de Sebastião Nogueira Neto e Ana Luíza de Oliveira Nogueira . Ele,Vito 
di Bari,maquiador nacionalidade brasileira, do lar, divorciado, nascida no 
dia 12 de fevereirode 1990, residente e domiciliado na Rua Horácio  de 
Moraes,12,Alto do São Roque, Aparecida/SP, filho de Maria de Bari.

Editais de Proclamas — APARECIDA
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Edição 2018 do Feste premia peças com 
temática política apresentadas em Pinda

Da Redação 
Pindamonhangaba

A última edição do Feste 
(Festival Nacional de Teatro 
de Pindamonhangaba) ter-
minou nesse domingo, com 
destaque para espetáculos 
focados em temas políticos 
entre os premiados.

Com uma temática de 
roteiro aclamada na esfera 
adulta, a melhor obra foi 
‘1989’ do Coletivo Cê, de 
Votorantim-SP. A peça traz 
episódios históricos que 
revivem a primeira disputa 
eleitoral após o fim da dita-
dura, com personagens bem 
peculiares como Fernando 
Collor, Sílvio Santos e Luis 
Inácio Lula da Silva, na cor-
rida presidencial.

O prêmio melhor ator e 
melhor atriz foram para Le-

onardo Gonçalves e Giorgia 
Goldoni, da companhia Cara-
van Machera, de Atibaia-SP, 
em uma adaptação do ensaio 
‘Vigiar e Punir’, do filósofo 
francês Michel Foucault.

Na categoria infantil, ou-
tra peça de viés político 
também se destacou. A his-
tória de “Salve, Malala” da 
companhia La Leche, de 
São Paulo, levou o troféu 
de melhor peça infantil. A 
obra  foi interpretada pelos 
atores Ana Paula Lopes e 
Alessandro Hernandez, que 
também levou o prêmio de 
melhor ator.

Ainda nesse quesito, Ma-
riana Sancar se destacou 
e conquistou o título de 
melhor atriz do Feste, en-
quanto a pesquisa e técnica 
corporal utilizada em ‘E 
se...’, rendeu o ‘Prêmio Es-

pecial do Júri’ à companhia 
de Curitiba, Tato Criação 
Cênica.

Uma atração da cidade, 
“A história de Bernarda 
Soledade”, da Severina Com-
panhia de Teatro, também 
foi premiada na categoria 
rua. A obra é encenada por 
mulheres, e apresenta um 
drama musical com a saga 
da família Soledade, em 
Puchinanã. Laila Gama, que 
faz parte do elenco, foi eleita 
a melhor atriz na edição 
deste ano.

O encerramento da pre-
miação, realizada desde 
1974 na cidade, contou com 
a presença do prefeito Isael 
Domingues (PR), do secretá-
rio da Educação e Cultura, 
Júlio Valle, e do diretor de 
Cultura, Alcemir Palma, no 
Teatro Galpão.

Peça encenada durante edição 2018 do Feste, em Pindamonhangaba; evento premiou obras politizadas

Fotos: Reprodução PMP

Na sub região três, somente Aparecida e Areias apresentam resultado positivo em levantamento escolar; 
descumprimento de medidas pode resultar na remoção da famílias inscritas no Programa Bolsa Família

Avaliação deixa Aparecida 
em alerta contra a dengue
Santa Rita, Ponte Alta, São Roque e Centro preocupam o 
município; Saúde confirma mutirões de conscientização 
em áreas específicas contra o mosquito Aedes Aegypti

Leandro Oliveira
Aparecida

Com a aproximação do ve-
rão, que tem início em 21 
de dezembro, e o começo do 
período de chuvas na região, 
algumas cidades estão em 
alerta contra os criadouros 
do mosquito Aedes Aegypti. 
Em Aparecida, a avaliação de 
densidade larval, realizada no 
mês passado, constatou que 
o município tem alto índice 
de larvas do mosquito, em 
especial no centro expandido. 

O resultado preocupa as 
autoridades, já que bairros 
que recebem muitos visitantes 
a cada semana, apresentaram 
um volume acima do normal 
de larvas do Aedes Aegypti. 
Com as amostras em mãos, a 
secretaria da Saúde de Apa-
recida estuda mecanismos 
e ações para acabar com as 
larvas e conscientizar a po-
pulação local e os romeiros 
que chegam a cada dia ao 
município.

"Nós acabamos de realizar a 
avaliação e o nosso município 
ficou com média de 2,6. Isso 
índica que Aparecida está em 
situação de alerta, pois entre 
1 e 3,9%, que mensura o nível 
populacional do vetor. A gente 
já trabalha com essa situação 
de alerta, com a chegada das 
chuvas. Já temos realizado 
várias ações", explicou a se-
cretária Maria Eliane Pereira, 
a Laine.

O centro expandido de Apa-
recida é a área que mais pre-
ocupa o setor. As larvas foram 
encontradas em materiais 

descartáveis, como garrafas, 
latas e embalagens. Como a 
região é a que mais atrai tu-
ristas, a secretária confirmou 
que quatro bairros carecem de 
mais atenção e trabalhos efeti-
vos no combate aos criadouros 
do mosquito.

"O bairro que mais preocupa 
é a Santa Rita, mas ainda tem a 
Ponte Alta, São Roque e Centro. 
São bairros que nós teremos 
um trabalho maior nesse pe-
ríodo, afinal, foram neles que 
encontramos o maior número 
de larvas do mosquito. Já fize-
mos um mutirão na Santa Rita, 
mas faremos novamente um 
trabalho de conscientização", 
concluiu a secretária.

A secretária fez uma ligação 
sobre a relação do foco de 
larvas do mosquito, nos ma-

teriais descartáveis, e o fluxo 
de turistas que passam pela 
cidade. Segundo a chefe do se-
tor, os recicláveis descartados 
de maneira indevida, têm ser-
vido de fonte de proliferação 
do Aedes Aegypti. Os quatro 
bairros citados são quatro 
grandes regiões com hotéis, 
pousadas e que atraem visi-
tantes. "Como o movimento é 
grande, tem maior número de 
descartáveis", afirmou.

Segundo a secretaria de 
Saúde, até o momento, não 
foram confirmados nenhum 
caso de zika, febre amarela ou 
chikungunya no ano. Sobre a 
dengue, fora 23 notificações, 
16 casos descartados, dois 
casos autóctones confirmados 
e cinco que ainda aguardam 
resultado de exames.

Ação de combate à dengue; ADL preocupa Prefeitura de Aparecida
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