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Obras viárias e melhorias no Gomeral recebem 
investimento de R$ 4,4 milhões da Prefeitura
Recurso chega ao município após liberação do Governo do Estado; projetos foram aprovados no Contur

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A liberação de recursos des-
tinados a cidades intituladas 
estâncias turísticas deve movi-
mentar o setor em municípios 
da região. Em Guaratinguetá, 
o investimento está ligado 
às mudanças na infraestru-
tura viária e recuperação de 
estradas rurais. O município 
receberá R$ 4,4 milhões para 
dar início à construção do anel 
viário e melhorar o desloca-
mento de visitantes à região 
do Gomeral.

O recurso foi liberado 
pelo governador João Doria 
(PSDB), após imbróglio sobre 
suspensão de verbas para o 
setor em janeiro deste ano. 
Localizada entre as cidades 
de Aparecida, que recebe 
anualmente 12 milhões de 
turistas, e Cachoeira Paulista, 
que atrai muitos visitantes a 
cada mês, Guaratinguetá vai 
investir na modernização do 
sistema viário. 

Atualmente as alternativas 

para o motorista que se des-
loca por dentro da cidade são 
poucas. Nesta semana, um 
caminhão quebrado em cima 
do Viaduto José Jacobelli, 
nas saídas para as avenidas 
Padroeira do Brasil e JK, 
provocou uma lentidão de 45 
minutos para quem trafegava 
pela região. O trânsito travou 
as entradas da cidade, na divi-
sa com Aparecida, e a saída e 
entrada da rodovia Presidente 
Dutra, próximo à rodoviária.

O investimento para a mo-
dernização do sistema viário 
vai de encontro com o número 
crescente de turistas que vi-
sitam a cidade e os atrativos 
ligados a Frei Galvão e Ro-
drigues Alves. Parte dos R$ 
4,4 milhões será usado para 
dar início ao complexo viário 
Mário Covas. “É um complexo 
que vai interligar o primeiro 
trevo da cidade, próximo a 
Usefaz (Avenida Padroeira 
do Brasil) à JK. Investimento 
necessário. O município vai 
tentar captar R$ 18 milhões 
junto ao Desenvolve São Pau-

lo, para construir", afirmou o 
secretário de Turismo, Felício 
Murade.

Outra parcela do recurso 
será investida nas melhorias 
da estrada que dá acesso ao 
Gomeral. O bairro é um dos 
atrativos turísticos naturais 
do município, com pousadas, 
chalés, restaurantes, além de 
rios, cachoeiras e trilhas em 
meio à mata. "Serão feitas 
melhorias como calçamento 
dos piores trechos da estrada, 
distribuição e escoamento 
correto de água", concluiu 
Murade.

Antes do Estado liberar 
a verba, os projetos foram 
aprovados em votação no 
Contur (Conselho Municipal 
de Turismo). Aprovados no 
Conselho, os documentos 
foram encaminhados ao Dade 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento às Estân-
cias). Quando os recursos 
chegarem aos cofres muni-
cipais, caberá à Prefeitura a 
abertura de licitação para as 
duas obras.

Estradas do Gomeral recebendo trabalho de patrolamento; comunidade aguarda por obras de melhorias
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Caso de ataque a marteladas amplia 
crimes contra mulheres na região
Marido que tentou matar esposa era procurado por outros dois crimes; segundo caso em um mês

Agressões em Potim e Aparecida engrossam estatísticas que revelam perído de aumento nas ocorrências; marido é preso após ataque

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Potim 

No país que possui uma 
média de 12 mulheres as-
sassinadas por dia, mais um 
caso assustou a região. Em 
Potim, uma mulher de 36 
anos quase entrou para a 
estatística no último final 
de semana ao ser agredida 
a marteladas pelo marido. 
Após a tentativa de feminicí-
dio (violência contra mulher) 
contra a companheira, o cri-
minoso se entregou a polícia 
na última segunda-feira.

Desde a manhã do último 
dia 15, a Polícia Civil de Po-
tim estava mobilizada para 
localizar o pintor de 39 anos 
acusado de tentar matar a 
esposa na casa da família, 
localizada à rua Luís Tomás 
de Lima, no Centro.

Segundo o boletim de ocor-
rência, após um desenten-
dimento com a esposa, o 
homem pegou um martelo 
e a golpeou diversas vezes.

Buscando evitar que a mãe 
fosse assassinada, a filha do 
casal de 12 anos tentou sepa-
rar a briga, mas foi agredida 
pelo pai com um empurrão.

Ao ouvirem a gritaria, vizi-
nhos da família acionaram a 

Polícia Militar. Percebendo a 
movimentação na vizinhan-
ça, o agressor fugiu.

Logo na sequência, a PM 
entrou no imóvel e enca-
minhou a vítima ao Pronto 
Socorro. Após receber cura-
tivos e medicamentos, foi 
liberada no fim da tarde. 

Ao checarem a documenta-
ção do agressor, os policiais 
descobriram que ele era 
foragido do sistema peniten-
ciário, onde recentemente 
cumpria pena pelos crimes 
de roubo e latrocínio (roubo 
seguido de morte).

Enquanto os policiais rea-

lizavam buscas em diversos 
pontos do município, o cri-
minoso decidiu na última 
segunda-feira se apresentar 
no Distrito Policial, onde 
aguarda transferência para 
alguma unidade prisional do 
estado. Além dos crimes an-
teriores, o homem também 

responderá pela tentativa de 
homicídio contra a esposa.

Em menos de um mês este 
é segundo caso de tentativa 
de feminicídio que chocou 
os moradores da região, já 
que em 15 de fevereiro uma 
trabalhadora, também de 36 
anos, foi esfaqueada pelo 

companheiro na praça Be-
nedito Meirelles, no Centro 
de Aparecida.

Na ocasião, a vítima cami-
nhava em direção ao traba-
lho, quando foi surpreendida 
pelo namorado, que a feriu 
com três facadas. 

A vítima, que se recupera 
até hoje do ataque, foi so-
corrida por funcionários de 
uma pousada e encaminhada 
à Santa Casa, onde realizou 
uma cirurgia de emergên-
cia. Já o criminoso foi preso 
poucos minutos depois pela 
Guarda Municipal. 

Brasil – De acordo com um 
levantamento divulgado no 
fim do ano passado pelo IMP 
(Instituto Maria da Penha), 
diariamente 12 mulheres 
são assassinadas e outras 12 
mil agredidas no país. Além 
destas vítimas, outras 33 mil 
são ofendidas verbalmente 
e mais cinco mil ameaçadas 
com facas ou armas de fogo 
por homens.

Já um estudo da Fundação 
Perseu Abramo apontou que 
80% dos casos de violência 
contra as mulheres no Bra-
sil são praticados por seus 
parceiros ou ex-companhei-
ros (namorados, maridos e 
noivos).
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Justiça condena ex-prefeito, 
ex-vereador e empresários 
de Cachoeira Paulista após 
investigação da Pit Stop
Acusado por fraude na compra de combustíveis, grupo teria 
articulado esquema de desvio de verbas em contratos municipais

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Justiça Federal publicou no últi-
mo dia 8 uma série de condenações 
pela operação Pit Stop, que investi-
gou esquema fraudes em licitações 
de compra de combustíveis entre 
2007 e 2012, em Cachoeira Paulis-
ta. Entre os condenados, o ex-pre-
feito de Cachoeira Paulista, Fabiano 
Chalita (PSDB), um ex-vereador e 
empresários da cidade que seriam 
participantes do suposto esquema 
de desvio de verbas públicas.

No início do segundo semestre 
de 2012, uma investigação da PF 
(Polícia Federal) verificou que a 
Prefeitura de Cachoeira, apesar de 
contar com uma frota de apenas 
trinta veículos, investiu cerca de R$ 
10 milhões na compra de combus-
tíveis no Auto Posto Dona Isabel, 
vencedor de processos licitatórios 
entre 2007 e 2012.

O alto valor gerou a desconfian-
ça da PF, já que uma estimativa 
comprovou que para gastar o 
volume de combustível adquirido, 
era necessário que cada um dos 
automóveis oficiais percorresse 1,2 
mil quilômetros diários. A distância 
é equivalente entre uma viagem de 
São Paulo à Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul.

À época, o delegado da PF de 
Cruzeiro, Fagner Gomes, afirmou 
à imprensa regional que além da 
compra desproporcional, o preço 
cobrado pelo posto foi superfatu-

rado, já que era muito superior ao 
praticado no mercado local.

Para reunir mais indícios do esque-
ma fraudulento, a PF deflagrou em 4 
de dezembro de 2012 uma operação, 
denominada “Pit Stop”, que cumpriu 
mandados de busca e apreensão de 
documentos na sede da Prefeitura 
e no Auto Posto Dona Isabel, de 
propriedade do empresário Louigy 
Mello. Na ocasião, a PF descobriu que 
Mello teve apenas um concorrente 
nas licitações da Prefeitura, que foi 
justamente o posto de seu filho, o 
também empresário Pavel Mello. 
Para o órgão, a “coincidência” de-
monstra a   intenção de Chalita e dos 
empresários em fraudar o caráter 
competitivo da licitação.

Nas fases seguintes da investi-
gação, o MPF (Ministério Público 
Federal) descobriu que a compra su-
perfaturada contou com o desvio de 
parte dos recursos do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação) e do 
Pnat (Programa Nacional de Trans-
porte Escolar).

Na sequência, um estudo da CGU 
(Controladoria Geral da União) das 
notas fiscais de compra dos combus-
tíveis apontou um superfaturamento 
de 600%.

A investigação da PF e MPF foi 
concluída no final de 2013, tendo seu   
parecer enviado à Justiça Federal no 
início de 2019.  

Após analisar a denúncia, no úl-
timo dia 8, a juíza federal Tatiana 

Cardoso de Freitas condenou Chalita 
a 7 anos e 3 meses de prisão e o paga-
mento de uma multa de R$ 200 mil 
pelos crimes de fraude em licitação, 
formação de quadrilha e crime de 
responsabilidade. Apontado como 
o articulador do esquema, o ex-pre-
feito poderá recorrer ao crime em 
liberdade, já que a decisão judicial 
foi de primeira instância.

Condenados pelos mesmos crimes, 
os empresários Louigy Mello e Pavel 
de Mello foram sentenciados a três 
anos de prisão e também responde-
rão em liberdade.

Além do trio, também foram con-
siderados culpados um ex-secretá-
rio municipal, dois ex-servidores 
municipais, um ex-vereador e outro 
empresário. Porém, eles não tiveram 
os nomes divulgados, já que a ação 
tramita em segredo de Justiça.

Outro lado – Em resposta ao 
portal de notícias da Rede Globo, 
o G1, os advogados de defesa dos 
empresários Louigy e Pavel de Mello 
afirmaram que já entraram com 
um recurso para tentar reverter à 
decisão judicial, já que a conclusão 
da investigação foi baseada apenas 
em deduções.     

Já em nota oficial publicada pelo 
jornal “O Momento”, o ex-prefeito 
Fabiano Vieira lamentou a decisão 
judicial e negou as acusações.

O tucano enfatizou ainda que a 
sentença é “claramente com viés po-
líticos e viciada. Já recorremos dela, 
e tenho certeza absoluta que vamos 
ganhar nos tribunais superiores”.

O ex-prefeito de Cachoeira, Fabiano Vieira, que responde processo; ex-vereador e empresários também são condenados

Foto: Arquivo Atos

Atos e Fatos
“Há três tipos de governo: 
o que faz acontecer, o que assiste 
acontecer e o que nem sabe 
o que acontece”

Márcio Meirelles  George Santayana

"Uma sensação de insegurança passa 
o presidente com suas atitudes dúbias, 
idas e voltas, em assuntos que a socie-

dade não se preocupava mais"

O PRESIDENTE VIRTUAL
Não é novidade que Jair Bolso-

naro chegou ao Palácio do Planalto 
graças ao uso competente das redes 
sociais.

Com um tempo reduzido na pro-
paganda eleitoral, 0,5% do tempo 
total do horário eleitoral gratuito.

Apostou tudo nas redes sociais 
na esteira do sucesso do presidente 
Trump nos Estados Unidos.

Havia uma dúvida dos analistas 
políticos da “terrinha” sobre esta 
nova ferramenta de propaganda: o 
horário político na televisão é defi-
nidor! Não foi.

Deu certo e se elegeu presidente 
da República com 46% dos votos 
válidos no primeiro turno e 54% no 
segundo.

 O incidente da facada, nas vés-
peras da eleição, contribuiu para o 
sucesso eleitoral do candidato em 
uma sociedade que apoia vítimas, 
coitados e coitadinhos.

Imaginava-se eleito o Presidente 
usaria as redes sociais para esclare-
cer as reformas, a necessidade da 
reforma da previdência e os projetos 

do Ministro da Justiça, Sergio Moro, 
pilares de sua campanha e esperança 
distribuída à sociedade. Não aconte-
ceu. Mudaria o tom de sua comuni-
cação, as eleições estavam ganhas e 
agora era executar o que prometeu.

Bolsonaro, enfim, continuou na 
mesma linha de campanha dando a 
impressão que não havia terminado 
o período eleitoral. Não desceu do 
palanque! Uma sensação de inse-
gurança passa o presidente com 
suas atitudes dúbias, idas e voltas, 
em assuntos que a sociedade não se 
preocupava mais.

Está criando um ambiente de 
insegurança política.

O que a sociedade imaginava 
era que o Presidente mudaria a sua 
metralhadora de críticas, - desculpe 
o trocadilho – não mudando o foco 
de seus severos ataques.

A imprensa, o seu alvo principal 
– outro trocadilho imperdoável – 
usou uma notícia falsa, atribuída a 
um dos grandes jornais do país, onde 
o presidente e seus asseclas imagi-
navam um clima de conspiração, 
derrubada do presidente, um monte 
de bobagem que a própria sociedade 
ignora atualmente.

A impressão - não há por parte 
do governo- um filtro “crítico” sobre 

o que o presidente coloca na rede 
social, se traz um prejuízo político 
à imagem do próprio presidente ou 
não. Sua popularidade despencou.

Se não bastasse a notícia falsa, 
sem constatação prévia da veracida-
de, se meteu a criticar a postura das 
pessoas no carnaval, blocos de rua, 
colocando uma cena grotesca – outra 
vez, sem averiguar o seu conteúdo 
– gerou reação negativa até de seus 
seguidores. Qual a necessidade desta 
sua presença na rede social em todos 
os assuntos?

A rede social que foi o seu grande 
cabo eleitoral nas eleições, usadas 
indevidamente e levianas, estão ace-
lerando o desgaste de sua imagem e 
não ajudando em nada na construção 
de um estadista.

A sensação que a rede social é 
um momento particular do presi-
dente onde escreve sobre tudo, o que 
mostra uma insegurança em falar 
diretamente com a sociedade. Este 
fato ficou marcado na sua visita à 
Davos, no Fórum Mundial Econô-
mico, onde teve uma presença apa-
gada, tímida e uma demonstração de 

insegurança em ler o seu discurso, 
simples, superficial.

O ex-presidente Lula, no alto 
do seu despreparo educacional, era 
mais convincente, lia com ênfase 
seus pronunciamentos (escritos por 
outra pessoa). A sensação que o 
próprio havia escrito. Era mais en-
gajado nas coisas do país apesar do 
seu despreparado intelectual, mais 
politizado!

É necessário que o ministro Pau-
lo Guedes fale e fala com convicção 
como foi em Davos e agora na visita 
aos Estados Unidos. A expectativa 
dos investidores, chefes de Estado, 
em ouvir o presidente não é mais 
interessante, o importante é ouvir 
o Ministro da Economia. Ele tem o 
que dizer.

O interessante, apesar, da mudez 
ou a dificuldade do presidente co-
locar foco nas questões prioritárias 
do país, a impressão estamos sem 
líder, apesar de o país estar vivendo 
com uma inflação baixa, uma taxa 
de juros quase civilizada, dólar 
estável, a reforma da Previdência 
no Parlamento e a reforma da pre-
vidência dos militares a caminho e 
gente competente trabalhando em 
diversos setores e o presidente... na 
rede social!
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - 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 t ne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatu-
ba – Itaguá – c/2dor-
ms., 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 bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. 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 quar to ,  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 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., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
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, 

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 – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– 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 in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-

das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel a 
partir de 6x99.00. Te-
lefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo estado 
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 holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 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 Hí-
pica. 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 sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
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-

FAÇO pequenas mudan-
ças 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 Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível 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 encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Tele-
fone: 3133-4452 ou 99160-
1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações 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 
Guaratinguetá. 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

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au to má t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 

completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
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, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
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 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 PROC. Nº 92/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de atomizadores nebulizadores costais motorizados de 06 
litros, para atender as necessidades da vigilância epidemiológica no controle de 
vetores, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA EPP CNPJ: 21.500.755/0001-25
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 10.692,00 (dez mil seiscentos noventa e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 PROC. Nº 33/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar novos para uso nos 
veículos pertencentes a frota municipal, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 02.678.428/0001-13
VENCEDORA DOS ITENS: 17, 21, 82.
VALOR TOTAL: R$ 10.953,40 (dez mil novecentos cinquenta e três reais e quarenta
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2019.
CONTRATADA: COMERCIAL DOUGLAS DE PANEUMÁTICOS LTDA
CNPJ: 60.748.530/0001-44
VENCEDORA DOS ITENS: 74.
VALOR TOTAL: R$ 17.120,00 (dezessete mil cento e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 PROC. Nº 33/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar novos para uso nos 
veículos pertencentes a frota municipal, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o 
Edital.
CONTRATADA: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 02.678.428/0001-13
VENCEDORA DOS ITENS: 17, 21, 82.
VALOR TOTAL: R$ 10.953,40 (dez mil novecentos cinquenta e três reais e 
quarenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2019.
CONTRATADA: COMERCIAL DOUGLAS DE PANEUMÁTICOS LTDA
CNPJ: 60.748.530/0001-44
VENCEDORA DOS ITENS: 74.
VALOR TOTAL: R$ 17.120,00 (dezessete mil cento e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 151/19-
SUP; 644/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de
diários de classe modelo imprensa oficial 77, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, para contratação da seguinte empresa:
BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA EPP
CNPJ Nº: 09.135.487/0001-94

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇO
O Prefeito com fundamento nos artigos 78, inciso I 
e V, c/c art.79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, 
da Ata de Registro de Preço nº 42/18, referente ao 
Processo nº 68/18, relativo ao Pregão Presencial nº 
07/18, cujo objeto é a Aquisição de óleos lubrificantes 
para atender a frota municipal, resolvem de comum 
acordo rescindir a Ata de Registro de Preço acima 
citado, a seguinte empresa:
LUB VALE COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 39.044.219/0001-18

PREFEITURA DE LORENA
Tomada de Preço Nº 19/18 PROC. Nº 695/18.

O Município de Lorena-SP torna público a atualização 
do anexo III do edital – TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO – conforme Instruções nº 02/16 
do TCE-SP. O restante permanecerá inalterado. 
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Nova tecnologia no processo de 
tratamento de esgoto reduz riscos 
de contaminação ao meio ambiente

Guaratinguetá, dia 27 
de março de 2019 – Para 
obter melhores resultados 
no tratamento de esgoto e 
reduzir o impacto no meio 
ambiente, a Guaratingue-
tá Saneamento, empresa 
responsável pelo esgota-
mento sanitário no muní-
cipio, adotou uma nova 
tecnologia para o processo 
de desidratação do lodo,  
que é o sedimento gerado 

ao término do tratamento 
na ETE (Estação de Trata-
mento de Esgoto) do bairro 
Pedregulho. 

O lodo é composto por 
uma mistura sólida e se-
mi-sólida de substâncias 
orgânicas e inorgânicas e, 
neste novo método aplica-
do pela Guaratinguetá Sa-
neamento, serão utilizados 
geotubos, ou seja, bolsas 
de um tecido especial que 

Desidratação do lodo garante um bom percentual de resultados

são capazes de realizar 
a filtração e sedimentar 
os resíduos sólidos. Esta 
tecnologia já é comumente 
utilizada, porém é a primei-
ra vez que será executada 
dentro de caçambas e para 
lodo de ETE.

Segundo Felipe Parente, 
coordenador da Guara-
tinguetá Saneamento, 
trata-se de uma técnica 
simples que garante um 

bom percentual de re-
sultados. “Por possuir 
baixo investimento para 
implantação e uma boa 
flexibilidade operacional, 
a desidratação do lodo 
viabiliza o funcionamento 
e garante melhores resul-
tados no tratamento de 
esgoto, assim os riscos 
de contaminação ao meio 
ambiente são reduzidos”, 
destaca.

Afrouxamento das leis 
pode resultar no aumento 
do número de acidentes

Um trânsito seguro é um 
direito de todos e dever dos 
órgãos e entidades compo-
nentes do Sistema Nacional 
de Trânsito, de acordo com 
o Código de Trânsito Brasi-
leiro. No entanto, o Brasil 
está entre os países que 
mais matam no trânsito; 
em 2016 foram registradas 
37.345 mortes e, em 2014, 
a quantidade foi ainda mais 
alarmante, mais de 40 mil, 
sendo que o país está em 
quarto lugar no ranking 
da quantidade de veículos, 
51 milhões. Segundo dados 
da Agência Brasil, 95% dos 
acidentes são provocados 
por falhas humanas e, en-
tre as mais comuns, estão 
as infrações por excesso 
de velocidade, responsável 
por 40% dos acidentes, não 
uso do cinto de segurança 
e avanço do sinal vermelho. 
Outro problema gravíssimo, 
porém pouco comentado, é 
a inabilidade do condutor 
do veículo em dirigir e, 
principalmente, lidar com 
situações de riscos como 
mudança de faixa e ultra-
passagens e em situações 
adversas. 

Todas as causas citadas 
estão atreladas a problemas 
que possuem raízes bem 
mais profundas como leis 
e punições pouco severas 
para os que cometem infra-
ções, falta de fiscalização e 
policiamento no trânsito, 
má sinalização e péssimas 
condições de vias, princi-
palmente rodovias, fraudes 
no processo de formação do 
condutor, entre outras. 

A compra de carteira de 
habilitação é uma prática 
contínua no Brasil e a au-
sência de fiscalização é tão 
absurda que esse ato crimi-
noso é anunciado escancara-
damente no mercado virtual. 
Segundo o Detran, o sistema 
de fraude envolve servido-
res de órgãos do trânsito, 
inclusive do próprio Detran, 
autoescolas e despachantes. 
Em 2018, mais de 30 mil 
carteiras de habilitação 
fraudadas foram cancela-
das pelo Detran do Pará 
entre os meses de janeiro e 
junho. Essa fraude elimina 
a parte teórica e prática 
do processo de formação 
do condutor, colocando no 
trânsito pessoas que podem 
pôr em risco suas vidas e de 
outras pessoas.

Em relação às leis de trân-
sito e o processo de aquisi-
ção da carteira de habilita-
ção no Brasil, quando se faz 

um paralelo com o Japão, 
por exemplo, nota-se que leis 
mais severas, como multas 
altíssimas e a alta qualifica-
ção exigida no processo de 
formação do condutor são 
fortes aliadas na redução de 
acidentes. Com cerca de 70 
milhões de veículos, este país 
registra menos de 5 mil mor-
tes anuais relacionadas ao 
trânsito. No que diz respeito 
a formação de condutores de 
veículos, o Japão possui uma 
regulamentação rígida e de 
altíssimo nível de qualifica-
ção. Enquanto que no Brasil 
a validade da CNH é de cinco 
anos, lá é de apenas de três, 
estendendo para cinco anos 
apenas para quem possuir 
a CNH ouro, uma categoria 
especial. Outro dado interes-
sante é que o Japão utiliza 
simuladores de direção como 
parte das aulas para condu-
ção de veículos desde o ano 
de 1996 e no Brasil esse uso 
passou a ser obrigatório ape-
nas em 01 de janeiro de 2016.

O uso do simulador veicular 
também é apontado como um 
aliado na formação de um 
condutor mais consciente e 
qualificado. De acordo com o 
Detran/RS, houve uma redu-
ção de 20% no número de aci-
dentes e a simulação virtual 
é apontada pelo órgão como 
um dos responsáveis por esse 
resultado. Essa tecnologia 
reproduz condições muito 
similares às da realidade 
capacitando-os para situa-
ções adversas, em ambiente 
virtual, algo que é impossível 
de ocorrer em aulas práticas. 
Países como Panamá, Uru-
guai, Espanha, Bielorússia, 
República Techa, Irlanda, Li-
tuânia, Romênia e Eslováquia 
também já tem uso regula-
mentado do equipamento. 
Cancelar a obrigatoriedade 
do uso dos simuladores, algo 
que vem sendo considerado 
recentemente no nosso país, 
representa sem dúvida um 
afrouxamento das regras de 
um sistema que já provou 
sua enorme incompetência e 
fragilidade.

Reduzir o número de aci-
dentes e mortes no trânsito 
é um dos problemas mais ur-
gentes do Brasil e exige atua-
ção abrangente em função da 
sua complexidade. Enfrentá-lo 
requer uma postura sensata 
e responsável por parte de 
todos os órgãos competentes. 
Afrouxar as leis e desburocra-
tizar esse sistema implica não 
apenas num retrocesso, mas 
é como colocar o pé no acele-
rador de aumento do número 
de vítimas, sejam elas fatais 
ou as que ficam com sequelas 
temporárias ou permanentes.
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