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Vereador revela ameaças de morte em 
Potim e pode até abandonar mandato
Presidente da Câmara denúncia caso na web e procura polícia; Civil rejeita BO por “falta de prova concreta”

Leandro Oliveira
Potim

Um pedido de socorro feito 
nas redes sociais ganhou 
repercussão na região. O 
vereador de Potim, Márcio 
de Cássio Raymundo (PC do 
B), utilizou o Facebook para 
avisar que recebeu ameaças 
de morte. O parlamentar, 
recentemente eleito presi-
dente da Câmara, postou um 
vídeo relatando o ocorrido e 
informou ter procurado as 
autoridades para fazer um 
boletim de ocorrências.

Foram duas postagens 
feitas no último dia 13. 
“Tinham dois indivíduos 
rondando a Câmara, pro-
vavelmente querendo fazer 
o pior contra a minha vida. 
Amigos que estavam comigo 
perceberam, me acompa-
nharam até a delegacia de 
polícia onde tomei as devidas 
providências. Tive que aban-
donar minha casa e provavel-
mente vou vender. Terei de 
ir embora dessa cidade que 
eu amo, por causa dessas 
pessoas que não querem que 
eu continue batalhando pela 

cidade de Potim”, comentou 
em vídeo publicado.

Em uma segunda posta-
gem escrita pelo vereador, 
o apelo é repetido: “Me 
ajudem, estão querendo me 
calar de vez. Hoje atentaram 
contra a minha vida rodando 
a Câmara Municipal. Orem e 
rezem por mim. Comparti-
lhem para que as autorida-
des competentes me deem 
segurança para que eu possa 
continuar meu trabalho em 
prol do povo”.

Após as publicações, a 
repercussão foi grande e 
instantânea. Internautas 
compartilharam as posta-
gens de Márcio, que acabou 
removendo o vídeo. Em 
contato com o vereador, o 
parlamentar confirmou que 
foi ameaçado, temeu pela 
sua vida e acionou a Polí-
cia Militar, que elaborou o 
boletim de ocorrências. Na 
ação, ele estaria na entrada 
da Câmara com dois amigos, 
quando foi surpreendido por 
pessoas que teriam feito as 
ameaças pelas redes sociais. 
O vereador correu para 
dentro do prédio e ligou 

para a PM.
Ele também procurou a 

Polícia Civil, mas não foi 
lavrado o boletim “por falta 
de prova concreta", segundo 
o vereador. De acordo com 
o presidente da Câmara, 
apesar de ter indícios de 
ameaças por redes sociais, o 
conteúdo está sendo preser-
vado, já que trata-se de falas 
e mensagens que podem 
caracterizar ameaças diretas 
ou indiretas a ele. 

O vereador preferiu não 
gravar entrevista sobre o 
caso, e informou que está 
receoso. Márcio se limitou 
a afirmar que o caso está 
sendo investigado sob si-
gilo. “Depois de recebidas 
as ameaças, eu tomei as 
devidas providências legais 
e pertinentes, e o caso está 
sob segredo de investigação”.

Após o ocorrido, o vere-
ador retomou à rotina de 
presidente da Câmara, re-
cebendo em seu gabinete as 
lideranças da Polícia Militar. 
Ele recebeu a resposta de 
que a segurança nos arre-
dores da sede do Legislativo 
será reforçada.

Foto: Reprodução

O vereador Márcio de Cássio Raymundo, que denunciou supostas ameaças feitas no início de janeiro

Dutra reduz em 75% o número de mortes no ano
NovaDutra foca em ações na busca por menor índice em 22 anos; governo inclui Rio-Santos em pacote de licitação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A rodovia Presidente Dutra 
registrou 130 acidentes com 
vítimas fatais de janeiro a 
dezembro do ano passado. O 
índice representa uma queda 
de 75% no número desde a 
sua privatização, em 1996.

A CCR NovaDutra, que ge-
rencia a rodovia desde 1996, 
destacou que no primeiro 
ano da concessão foram re-
gistrados 520 acidentes. Os 
números são considerados 
mais favoráveis visto que ape-
sar do aumento no volume de 
tráfego, houve uma redução 
de 87% no número de mortos. 
No último ano, a queda foi 
de 11% (9.028 acidentes em 
2017 para 8.054 acidentes 
em 2018).

Um levantamento recente 
da CCR revelou, em dezembro, 
que dos 94.928 atendimen-
tos, cerca de 59.978 foram 
causadas por pane mecânica. 
A pesquisa foi realizada de 
janeiro a novembro de 2018.

Em seguida, aparece o pneu 
furado como responsável por 
15.277 acidentes, a pane seca 
(8.531 ocorrências), o supera-

quecimento do motor (4.704), 
bateria descarregada (4.017) 
e pane elétrica (2.967).

Além da redução dos aci-
dentes, a concessionária co-
memora o trabalho realizado 
após 22 anos de gestão, que 
tem previsão de término 

Acidente na rodovia Presidente Dutra, em 2018; ano fechou com queda de 75% nas mortes na estrada federal, que liga São Paulo ao Rio

Foto: Arquivo Atos

para fevereiro de 2021. Ao 
assumir a responsabilidade 
pela rodovia, em março de 
1996, a empresa se deparou 
com pistas esburacadas, sina-
lização precária, ausência dos 
muros separadores de pistas e 
pontos de travessia em nível.

Entre as medidas instau-
radas pela NovaDutra estão 
a parceria com a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) e a 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres), que 
contou com investimento de 
R$ 20 bilhões aplicados em 

campanhas, conservação da 
rodovia e melhorias perma-
nentes nas pistas e nas placas 
de sinalização.

A concessionária mantêm 
ainda campanhas de seguran-
ça para pedestres e motoristas 
promovidas mensalmente. As 

medidas incluem a instalação 
de radares de velocidade que 
auxiliam na fiscalização já 
realizada pela PRF.

As ações de conscientização, 
realizadas mensalmente, in-
cluem divulgação na rádio da 
concessionária (CCR-FM 107,5 
NovaDutra), distribuição de 
panfletos informativos e aler-
tas com dicas de segurança no 
PMVs (Painel de Mensagem 
Variável).

Ainda sem acordo – O de-
bate em busca de um novo 
acordo para o gerenciamento 
da Via Dutra deve ter bem 
mais obstáculos que a CCR 
esperava. Em 2017, o Gover-
no Federal recusou a oferta 
do grupo de R$ 3 bilhões de 
recursos para obras, em troca 
de mais 16 anos de concessão.

Em reunião entre o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, e o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
a parceria entre os poderes 
determinou que a Rio-Santos, 
via que liga o litoral dos dois 
estados, será privatizada e 
deve entrar no pacote do 
leilão de relicitação da No-
vaDutra, prevista para 2021, 
quando o grupo CCR deixará 
de gerir a rodovia.
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Prefeitura de Pinda 
adere à campanha 
nacional de cuidados 
com a saúde mental 
Iniciativa oferece palestras de prevenção 
e tratamento da depressão; atividades 
do “Janeiro Branco” no próximo dia 25

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Na tentativa de conscientizar os 
moradores de Pindamonhangaba 
sobre a importância do tratamento 
de transtornos mentais como a 
depressão, a Prefeitura anunciou 
na última semana a adesão do 
município à campanha nacional 
“Janeiro Branco”. A ação, que 
contará com palestras e atendi-
mentos individuais, tenta evitar 
o agravamento de doenças e até 
mesmo casos de suicídio. 

Idealizada por um grupo de 
psicólogos de Minas Gerais no 
fim de 2013, a campanha “Janeiro 
Branco” tem como uma de suas 
metas chamar a atenção do poder 
público para a necessidade do 
desenvolvimento de políticas que 
contribuam para o atendimento 
de pacientes que sofram de trans-
tornos mentais como ansiedade 
generalizada, ataques de pânico, 
anorexia, bipolaridade, compulsão 
alimentar, depressão, estresse 
pós-traumático e esquizofrenia.  

Com sua primeira edição reali-
zada em Uberlândia-MG, em 2014, 
nos anos seguintes a iniciativa se 
espalhou para mais de cinquenta 
municípios de todo o País.

Na última segunda-feira, foi à 
vez de Pinda anunciar que partici-
pará da ação em 2019. De acordo 
com a secretária de Saúde, Valéria 

dos Santos, no próximo dia 25 o 
Grupo Saúde e Vida, natural de São 
Bernardo do Campo -SP, realizará 
palestras gratuitas sobre a preven-
ção e tratamento da depressão no 
Centro Comunitário do Azeredo, 
localizado no Distrito de Moreira 
César, e no Caps (Centro de Aten-
ção Psicossocial), no São Benedito.

Também estão programadas au-
las de atividades físicas, dinâmicas 
de grupo e atendimentos individu-
ais. “Convidamos as famílias a par-
ticiparem deste evento inédito que 
buscará colocar o tema da saúde 
mental em evidência em nosso mu-
nicípio. Assim, os moradores serão 
alertados sobre a importância da 
realização de um tratamento sério 
para a prevenção e combate de 
transtornos mentais. Acreditamos 
que essa iniciativa tem o poder de 
salvar muitas vidas”.

A chefe da pasta apontou ainda a 
estrutura que a cidade conta para 
atender os moradores que enfren-
tam algum tipo de transtorno men-
tal.  “Além de nossas unidades do 
CAPS, os pacientes têm o apoio do 
nosso Ambulatório Psiquiátrico e 
do Centro de Práticas Integrativas 
e Completares, onde participam 
de diversas atividades recreativas. 
Estamos fazendo o possível para 
incentivar a população a cuidar 
de sua saúde mental, que é algo 
essencial para terem uma boa 
qualidade de vida”.

Bastidores da Política

Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues (PR), que enviou à 
Câmara no último dia 10 o projeto que 
visa conceder o pagamento do DSR 
(Descanso Semanal Remunerado) aos 
servidores municipais. A atitude do 
Executivo, que beneficiará mais de 2,6 
mil trabalhadores, foi comemorada 
pela categoria que aguardava o be-
nefício há mais de uma década. Isael 
espera que o projeto seja aprovado pe-
los vereadores na primeira sessão do 
ano, agendada para o próximo dia 28.

Guaratinguetá - As secretarias 
municipais de Turismo e Cultura, que 
deixaram passar em branco, ou melhor, 
sem referência cívica, o centenário da 
morte do Conselheiro Rodrigues Alves, 
completado no dia 16 de janeiro. Dife-
rentemente da cidade de Ponte de Lima, 
que celebrou com uma programação 
especial, Guará, a terra natal do Conse-
lheiro, promoveu um encontro de sambas 
e enredos em preparação ao Carnaval. A 
indiferença foi duramente criticada entre 
os tradicionais da Terra das Garças!!!

'enTão...'

Tinta na caneta II
Quem apostou que o vice-prefei-

to de Guará, Regis Yasumura ‘não 
teria tinta’ na caneta para assinar 
procedimentos importantes durante 
as férias do prefeito Marcus Soliva, 
perdeu. Coube ao Regis anunciar a 
volta do pagamento de horas extras 
de algumas categorias da Prefeitura, 
a liberação da retomada do edital 
do transporte público com as novas 
adequações, como também a exone-
ração de comissionados no segundo 
escalão do governo.

Tinta na caneta III
A passagem de Regis Yasumura 

pelo Executivo de Guará alterou 
também a normalidade dos vereado-
res em recesso. Na última sexta-feira 
ele convocou uma sessão extraordi-
nária para próxima semana, sobre a 
prerrogativa de aprovar cerca de seis 
convênios com Estado e União que 
versam recursos para saúde munici-
pal. A pergunta que não quer calar: 
“haverá quórum, o ‘quarteto’ do 
MDB vai votar contra novamente?”

Definindo 2020
E por falar no Regis Yasumura, 

fontes ligadas ao Gabinete deram 
conta que sua trajetória política 
continua focada na Assembleia 
Legislativa. Pelo que ouviu nos cor-
redores do Palácio de Vidro, como 
forma de fortalecer o grupo político 
de Soliva, Regis deve disputar vaga 
na Câmara de Guará em 2020, como 
estratégia de campanha para tentar 
ser deputado em 2022.

Melhor de três
Pelo andar da carruagem, Lorena 

contará com apenas três candidatu-
ras majoritárias em 2020. Marietta 
Bartelega, na plataforma política de 
Fábio Marcondes – com a aprovação 
de seu governo na ordem de 68%, 
Renato Marton com o apadrinha-
mento de um grupo de médicos 
e empresários da cidade e Sylvio 
Ballerini ‘bem acompanhado’ com 
os irmãos Silvas, Coronel Malaque 
e os obesos de contrapeso – e que 
peso. O que passar disso, ou melhor, 
outros nomes mencionados pelas es-
quinas como postulantes à sucessão 
de Marcondes, devem somar como 
sugestões à vaga de vice.

Efeito Caraguá
A expectativa da fragmentada 

oposição de Lorena em contar com 
o apoio do homem forte do Litoral 
Norte, Antônio Carlos (por conta do 
seu alinhamento com os opostos a 
Fabio Marcondes na eleição passa-
da) torna-se cada vez mais remota, 
uma vez que as expectativas dos 
eleitores de Caraguá é que ex-pre-
feito deverá concorrer ao comando 
da Prefeitura novamente!!!

Bloqueio
A pressão de várias lideranças 

políticas de Pinda por mais cadeiras 
na futura Legislatura tem encontrado 
resistência entre a maioria dos atuais 
vereadores. Segundo a patuleia, pelo 
menos seis dos atuais onze parla-
mentares são contrários ou temem 
votar no eventual projeto que pode 
aumentar em até dezessete o número 
de vereadores.

Representatividade
Mesmo com o apelo de melhorar 

a representatividade da população 
no Legislativo com um número 
maior de vereadores na Câmara de 
Pinda, disseram que o presidente 
Felipe Cezar desconversa quando 
questionado sobre a possibilidade 
de um projeto de resolução para 
ampliação das vagas, já que a 
medida não compromete o valor 
do duodécimo. Pelos cálculos do 
mercado político, com o aumento 
do orçamento da Prefeitura, a Casa 

Dito Bala e Carioca, esperando para entrar em cena...

O deputado estadual Antonio Carlos Junior, que intensifica esforços para garantir 
a incorporação do Hospital Regional na Santa de Lorena como referência na região

Curta temporada

 Candidato em 2014 com a marca de 55 mil votos, Antonio Carlos 
Junior, filho do ex-prefeito de Caraguatatuba, tomou posse no início deste 
ano como deputado estadual, para uma curta temporada na Assembleia 
Legislativa – até março. Junior visitou Lorena na última quinta-feira e 
anúnciou através do Atos no Rádio seu empenho junto ao novo gover-
nador Estado, à liberação do Hospital Regional agregado a Santa Casa 
local. O deputado teve agenda com o prefeito Fábio Marcondes para 
direcionamento de emendas do Estado para cidade a curto prazo.

de Leis deverá receber perto de 
R$20 milhões durante o ano.

A voz da periferia
Com o aumento ou não do núme-

ro de vagas na próxima legislatura, a 
maioria dos formadores de opinião de 
Pinda acredita que é muito dinheiro 
paralisado no caixa da Câmara Mu-

nicipal, com o duodécimo fixado em 
6% do valor do orçamento. Muitos 
até comentam que, se não aumentar 
as cadeiras no Legislativo, nada 
mais justo que reduzir pela metade 
o dinheiro destinado à Casa de Leis. 
Ah! Disseram que as ‘torcidas orga-
nizadas’ que assistem e acompanham 
as sessões pretendem se manifestar 
a favor da redução do dinheiro da 
Câmara, já que não aumentam a 
quantidade de vereadores. Perguntem 
ao Dito Bala!!! 

Efeito ‘Doria’
Como o recurso de R$ 1,7 milhão 

que havia sido prometido e libera-
do por Marcio França à Prefeitura 
Potim caiu na malha fina do novo 
governador, a prefeita Erica Soler 
terminou a última sexta-feira na 
‘sala de estar’ do Palácio dos Ban-
deirantes para tentar sensibilizar 
o primeiro escalão da Casa Civil. 
Parece que tudo que ela conseguiu 
no efeito Doria foi a promessa de 
ter seu pedido reavaliado no mês de 
março, correndo o risco de ser ainda 
postergado, já que neste período o 
clima será de Carnaval...

Vira casaca?
Corre pelos corredores da Câma-

ra de Pinda que o vereador Toninho 
da Farmácia (PSDB) decidiu “da 
noite para o dia” tornar-se oposição 

ao prefeito Isael 
Domingues em 
2019. A infor-
mação pegou de 
surpresa os cien-
tistas políticos 
da cidade, que 
começaram a es-
pecular quais fo-
ram os motivos 

ou incentivos que fizeram Toninho 
migrar para o time dos 4 R's (Ro-
derley, Renato, Ronaldo e Rafael). 
Para muitos a troca de lado será “um 
tiro no pé”, já que ele demonstrará 
incoerência com o próprio discurso 
que mantém desde o início desta 
legislatura.

A lei do retorno
Quem diria que o ‘enTão’ ex-pre-

sidente da Câmara de Lorena iria 
receber a ‘primeira’ intimação de 

sua vida públi-
ca em menos de 
10 dias após ter 
desocupado o 
cargo! Ele, que 
garganteava na 
tribuna da Câ-
mara que nunca 
havia recebido 
a ‘visita’ de um 

oficial de Justiça, estreou com clas-
se, logo pela Polícia Seccional. E o 
delegado pelo jeito está com pressa, 
antes do final do mês quer suas digi-
tais na denúncia em que está sendo 
investigado...

Hi! Ferrou...
E por falar em denúncia, o 

ex-presidente também deverá res-
ponder por diversas improbidades, 
inclusive por ter pago adiantado a 
empresa que contratou para obras 
inacabadas na sede do Legislativo 
de Lorena. Disseram que ‘no apa-
gar das luzes’ de seu mandato, ele 
quitou com a referida empresa antes 
do término total do serviço e sem as 
devidas medições. Parece que tanto 
o chefe do Tribunal de Contas como 
o promotor de Justiça entendem que 
no poder público, primeiro execu-
ta-se o trabalho contratado, depois 
recebe o pagamento!!!

Política da soma
Comenta-se em Cruzeiro que a 

habilidade de estabelecer alianças 
do prefeito Thales Gabriel anda 
mais rápido que os dias que somam 
seu mandato. Com 50% do mandato 
cumprido, ele já estabeleceu parce-
rias com mais de 70% das lideranças 
da cidade. Ainda que um ou outro 
dos seus ‘aliados’ tenham ciscado 
pra fora nestes dois anos de governo, 
a soma de quem aderiu foi maior, ao 
ponto de preocupar seus opostos que 
ainda se mantêm em expectativa, 
porém, sem discurso. Perguntem ao 
ex-vereador Marco Aurélio!!!

Resistência
Mesmo com a previsão de vanta-

gem de Thales Gabriel numa disputa 
à reeleição (segundo as prévias), 
alguns nomes trabalham na cons-
trução de candidaturas, apostando 
no enfraquecimento da base do 
prefeito, com um possível conflito 
de interesses entre seus apoiadores. 
Nomes como Rafic Zaque, Patrícia 
Batistela, Beto do Renato e, segundo 
as 'más línguas’, o próprio Dr. Davi 
– atual vice, podem ser protagonis-
tas de uma ou duas candidaturas de 
oposição em 2020.

Toninho Farmácia
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ALUGA-SE
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, sala, co-
zinha, banheiro, cozi-
nha, área de serviço 
e garagem. Falar com 
Carlos, após as 17hrs. 
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz.,  s la, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
V E N D O  Te r r e n o 
– Lot. Cesar Park – 
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 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 

Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-
do 1 suíte, amplo, 
85m² 1 vaga. Telefo-
ne: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua 
Guaranis 141, apar-
tamento 3. Perto do 
ame. Valor R$ 600.00. 
Telefone: 3133-2520 
ou 99777-5102
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem.  
Ótima localização. 
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazen-
da, para 15 pessoas, 
a partir de R$ 350,00, 
churrasqueira, pisci-
na, internet, galpão. 
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima locali-
zação e bom preço. 
Tratar no telefone: 
98175-0186
Aluga-se apartamen-
to, direto com o pro-
prietário em Apareci-
da,  2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
98266-7149 Falar 
com Márcia 
Alugo baia para cava-
lo, no bairro vila ma-
riana, em Aparecida.  
Telefone: 98175-0186

VENDE-SE
Vendo apartamen-
to no pedregulho, 
106m², 2 dormitórios, 
2 banheiros, 1 vaga 
na garagem. Acei-
to troca por imóvel 
em Ubatuba. Telefo-
ne: 98148-2626 ou 
98703-9424
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Itaguá – capaci-
dade 5 pessoas Tr.c/
Lourdes – F: 99217-
1408/3836-2296 – 
Pinda
ALUGO casa – Ipe 
ll – c/2dorms., sala, 
coz., banh., garagem 
Tr.c/Adilson ou  Adria-
na – F: 98179-0152 / 
99647-4378 – Pinda
ALUGO Quarto mobi-
liado – incluso agua/
luz – Centro – Tr. c/
Luiz ou Neide – F: 
98229-2209 / 99258-
9015 – Pinda
A L U G O  G a l p ã o 
c/200m2 – coberto, c/
mezanino, Araretama 
– Tr.F: 99181-1112 
– Pinda
ALUGO Kitnet – Ouro 
Verde – água e luz 
incluso.Tr.F: 99138-
7192/99204-5626 – 
Pinda
ALUGO Casa – próx. 
ao  Pão  de  Açu -
car . Tr.F: 99138-
7192/99204-5626 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda

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
ENDO Gol quadrado 
ano 93 – G – branco 
– ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-

to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de 
salgados. Empadão, 
torta de franco, riso-
les. Telefone: 98187-
3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carca-
ças de baterias. Te-
lefone: 3132-4765 ou 
3133-9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

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 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. 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 localiza-
ção em Guaratingue-
tá. Falar direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
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 máquina de 
fazer sorvete e picolé, 
freezer gde 2 tampas, 
1 carrinho e 1 selado-
ra. Tr. c/Gilberto – F: 
99149-0245/98111-
8665 – Pinda
VENDO Geladeira 
– ótimo estado de 
conservação. Tr.F: 
99193-9475/98824-
6677 – Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. R$  
1.500,00. Tr.F: 98819-
9617 – Pinda
VENDO jg de quarto 
infantil – neutro – Tr. 
F: 99145-4820 – Pin-
da
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-
dinho, todo montado. 
Só chegar e traba-
lhar, no bairro Jardim 
do Vale 2. Telefo-
nes: 99769-9536 ou 

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima 
e 16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em Gua-
ratinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838

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 – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar 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 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos

Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos crcaça de bate-
rias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 
Guaratinguetá e região. 
Telefone: 98120-6454 ou 
99734-5426

Vendo  Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda

PREFEITURA DE LORENA
 ERRATA: 
Chamada Publica nº 01/2018 PROC. Nº 701/2018
O Município de Lorena-SP torna públ ica a 
CORREÇÃO das publicaçãos da Nota de Julgamento 
de Habilitação e da Nota de abertura de envelope 
nº 02, onde lêse “Chamada Publica nº 01/2019” 
leia-se “Chamada Publica nº 01/2018”. O restante 
permanecerá o mesmo.

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, e a vista do Parecer nº. 
965/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente 
ao Processo n° 10629/2018GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Contratação de empresa especial izada em 
manutenção de compressor de ar, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Lorena, para 
contratação da seguinte empresa:
J. ALVES LOCAÇÕES E VENDAS DE ANDAIMES E 
EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 03.131.960/0001-89

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, e a vista do Parecer nº. 
966/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente 
ao Processo n° 10632/2018GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a
Contratação de empresa especial izada em 
manutenção de ventoinha de compressor de ar, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, para contratação da seguinte empresa:
J. ALVES LOCAÇÕES E VENDAS DE ANDAIMES E 
EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ Nº: 03.131.960/0001-89

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO FNDE Nº 18/2017 – PROC. 
5770/2018GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículos acessíveis de 
transporte escolar diário de estudantes, denominado
Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA) em 
atendimento às entidades educacionais da s redes 
públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e 
Municípios.
CONTRATADA: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0001-10
VENCEDORA DO ITEM: 01.
VALOR TOTAL: R$ 199.940,00 (cento noventa e nove 
mil novecentos quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/11/2018

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 05/19 - PROC. Nº 26/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata 
de Registro de Preços do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de hidrojato, autovácuo 
e vac-all com motorista e de microfilmagem e 
televisionamento de tubulação com operador, a 
realizar-se às 09h30min no dia 08 de fevereiro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na
Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br. PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação: 
Pregão Presencial Nº 04/19 PROC. Nº 25/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de materiais de uso no curso 
de padaria artesanal oferecido gratuitamente pelo 
Fundo Social de Solidariedade às pessoas de 
situação de vulnerabilidade social, a realizar-se às 
09h30min do dia 06 de Fevereiro de 2019, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000,
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 06/19 PROC. Nº 27/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de
preços para a aquisição de medicamentos e demais 
objetos de ação judicial e de cadastro na assistência 
farmacêutica, pelo período de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 11 de Fevereiro de 
2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no
site: www.lorena.sp.gov.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003265-38.2014.8.26.0028. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO 
ANDERSON DA SILVA, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 11563370SO, CPF 
977.165.968-53. Com endereço à Rua Benedito Macedo, 275, Ponte Alta, CEP 12570-000, 
Aparecida - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC 
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: “O requerente celebrou com o 
requerido, através do pacote de serviços bancários, o serviço e/ou contrato chamado “Conta 
Corrente e Crédito Parcelado”, sendo que a cada utilização é gerado um número interno de 
contrato com prazos, valores e condições devidamente estipulados. Assim, em relação ao que 
foi acordado, e pelos serviços e créditos devidamente colocados às disposição da requerida, 
não cumpriram eles com as suas obrigações, ensejando o ajuizamento da demanda”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Aparecida, aos 17 de agosto de 2018. 
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Prefitura projeta mudança
de sede do Plantão Policial 
para fevereiro em Guará
Atendimento deixa Rangel Pestana para rua Xavantes; Delegacia 
da Mulher e 1º DP seguem sem previsão de datas para alteração

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma das mudanças planejadas 
para esse ano em Guaratinguetá 
deve ser realizada até fevereiro. O 
Plantão Policial de Guaratinguetá 
vai começar a atender em novo 
endereço a partir do próximo mês. 
A mudança do Plantão faz parte da 
desocupação do prédio, onde será 

instalado o novo Pronto Socorro. 
O Plantão Policial terá como sede 
a rua Xavantes, no Pedregulho, 
antigo prédio do Cad'Único.

Atualmente, as ocorrências são 
registradas no prédio do Governo 
do Estado, à rua Rangel Pestana, 
local que abriga ainda a Delegacia 
da Mulher e o 1º Distrito Policial.

A cessão do prédio das delegacias 
para o município e a confirmação 

Foto: Leandro Oliveira

Os prédios da Embaixador Rodrigues Alves, parte da troca de sedes delegacias e PS

de reformas da edificação para 
abrigar o novo Pronto Socorro 
desencadeou em outras mudanças. 
Com trabalhos prestados 24 horas 
por dia, o Plantão Policial passará 
a atender as ocorrências de toda 
cidade no Pedregulho. As obras 
no novo prédio estão em ritmo 
acelerado, e a mudança será a 
primeira realizada nas trocas de 
sedes envolvendo departamentos 

de educação, segurança pública 
e saúde.

O delegado seccional Márcio 
Marques Ramalho, confirmou o 
bom andamento das obras e a pos-
sibilidade de mudança em até trinta 
dias. “Acredito que mais um mês e 
o prédio já estará pronto para re-
ceber o Plantão, o que será muito 
bom para os moradores daquela 
região, que terão uma sensação de 
segurança com o Plantão da Polícia 
Civil funcionando lá à noite”.

Outro prédio que também passa 
por obras é o da antiga escola Em-
baixador Rodrigues Alves, no São 
Benedito. O Núcleo Pedagógico do 
Estado ocupa parte das salas do 
prédio, mas o departamento será 
transferido para a escola Flamínio 
Lessa, no Centro. Com a desocupa-
ção, a Delegacia da Mulher e o 1º 
DP ocuparão o prédio. “Na escola 
Embaixador, vai demorar um pou-
co mais. É um prédio grande, as 
adaptações serão feitas para duas 
unidades, ainda tem o nosso setor 
de identidade. Mas tudo está cami-
nhando”, afirmou.

Novela – As negociações pelas 
mudanças se estendem há dois 
anos. Em 2017, o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) acenou com a possibi-
lidade de troca do Pronto Socorro 

para o prédio das delegacias, mas 
a negociação sempre foi complexa 
e envolveu as secretarias de Saúde, 
Educação e Segurança Pública do 
Estado, além dos setores munici-
pais. Soliva apresentou a proposta 
ao governador à época Geraldo 
Alckmin (PSDB) e a Márcio França 
(PSB), que assumiu o cargo no ano 
passado. A cessão do prédio foi 
autorizada e o prefeito conseguiu, 
através de repasse do Ministério da 
Saúde, R$ 3 milhões para reformas 
e ampliação da nova sede do Pron-
to Socorro.

Novas sedes – Questionado se 
os novos prédios cedidos à Polícia 
Civil são ideais, o delegado seccio-
nal respondeu. “Não é 100% ideal, 
mas está entre o ideal e o possível. 
A escola Embaixador é um prédio 
antigo, mas que comporta bem a 
unidade. Vai precisar de algumas 
adaptações, porque o funcionamen-
to para a polícia é diferente. Por 
sua vez, o funcionamento para o 
Pronto Socorro também é diferen-
te, então as reformas serão feitas”. 

A reforma do novo Pronto So-
corro só terá início quando as 
delegacias desocuparem o prédio. 
Não há previsão para que a DDM e 
o 1º DP sejam instalados no prédio 
da escola Embaixador.

Prédio que recebe delegacias faz parte de pacote de mudanças em projeto do governo de Marcus Soliva, em Guaratinguetá

Foto: Leandro Oliveira

Concessão de 100% no IPTU 2019 em 
Guaratinguetá começa segunda-feira

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá vai 
dar início na próxima segunda-feira à 
concessão de até 100% de isenção do 
IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano) referente ao ano de 2019. 
A adesão está prevista para ser rea-
lizada até o próximo dia 8.

Tem direito a 100% de isenção 
aposentados ou pensionistas junto 
a Previdência Social com pensões 
integrais que não ultrapassem dois 
salários mínimos mensais, que resi-
da no imóvel na cidade, não possua 
nenhum outro imóvel no município, 
seja terreno ou área rural, e que 
contenha área edificada que não 

ultrapasse 150m² ou 70m².
Tem direito a 50% de isenção 

proprietários sem comprovação de 
renda que residam no imóvel no 
município, não possuam nenhum 
outro imóvel na cidade, seja terreno 
ou área rural e que contenha área 
edificada que não ultrapasse 70m².

De acordo com a Prefeitura, não 
existe lei municipal concedendo 
isenção de IPTU para quem esteja 
desempregado, com problema de 
saúde ou receba auxilio doença ou 
pensão alimentícia.

Os contribuintes devem compare-
cer à Prefeitura portando cópia do 
RG, CPF, carnê do IPTU 2019 e dos 
dados do imóvel, comprovante de 
rendimento ou benefício INSS (até 

dois salários mínimos), comprovante 
de residência (conta de luz, telefone 
ou água), carnê do IPTU 2019 com 
nome do requerente e formal de 
partilha ou andamento do processo 
de arrolamento/inventário, no caso 
do imóvel não estar no nome do 
requerente. Na falta do formal de 
partilha, é válida uma declaração do 
advogado do espólio, na qual deverá 
constar o número e vara do processo 
de arrolamento, bem como que o 
imóvel a ser inventariado é único 
e que a(o) requerente caberá 100% 
do imóvel.

O atendimento será feito na sede 
da Prefeitura, à rua Aluísio José de 
Castro, n°147, no Chácara Selles, das 
12h às 17h.

Benefício direcionado a aposentados ou pensionistas com 
pensões integrais que não ultrapassem dois salários mínimos

Foto: Leandro Oliveira

Os prédios da Embaixador Rodrigues Alves, parte da troca de sedes delegacias e PS


