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Régis Yasumura assume Prefeitura de Guará por 20 dias
Médico assume o Executivo sem ter certeza se as contas referente a 2018 fecharam com saldo positivo

Prefeitura reajusta IPTU em 4,5% 
para contribuintes de Aparecida
Suspensão da cobrança do IPTU em 2018, gerou problemas com a arrecadação municipal para Prefeitura

Rafael Rodrigues
Aparecida

O IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) em Apa-
recida será reajustado em 
4,5% a partir de 2019. O va-
lor foi confirmado na última 
semana do ano pela Prefeitu-
ra. Segundo as informações 
da administração municipal, 
os valores acompanham a 
inflação medida pelo IPCA. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, os reajustes são fixados 
UFM (Unidades Fiscais do 
Município) e o que altera é 
o valor da inflação no acu-
mulado nos doze últimos 
meses. Ainda de acordo com 
as informações, não há uma 
estimativa de quanto a Pre-
feitura deve arrecadar em 
2019, já que é necessário 
definir o índice de inflação, 
que da referência ao reajuste. 

O secretário de administra-
ção de Aparecida, Domingos 
Leo Monteiro informou por 
nota que o vencimento do 
IPTU e demais taxas muni-
cipais seguem o calendário 
anual. No caso especifico do 
Imposto Predial, o vencimen-
to está marcado para o dia 10 
de março de 2019, mas com a 
possibilidade de pagamento 
parcelado em até 10 vezes. 

A expectativa é que esse 
ano a Prefeitura não en-
contre problemas para ar-

recadação de recursos com 
IPTU, como o que aconteceu 
em 2018. “Em 2018 tivemos 
alguns contratempos que não 
foram motivados por ações 
da Prefeitura e sim por uma 
ação de vereadores e por 
isso houve a necessidade de 
emissão de novo carnê”, disse 
Monteiro. 

E março desse ano, a jus-

tiça suspendeu a cobrança 
do IPTU de Aparecida e o 
recolhimento dos carnês. 
A decisão judicial atendeu 
mandado de segurança impe-
trado pelos vereadores Ana 
Alice Braga Vieira (PODE), 
José Reis Júnior, o Dudu (PR) 
e Carlos Alexandre Rangel 
dos Santos, o Xande (PSD).

À época os parlamentares 

Rua central de Aparecida, que conta com grande número de hoteis; Prefeitura consegue estipular aumento do IPTU sem polêmica no debate
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alegam que o projeto de Lei 
que alterava os valores da 
cobrança foi aprovado no 
final de 2017, mas o prefeito 
Ernaldo Cesar Marcondes 
(MDB) utilizou a lei antiga 
para realizar os cálculos.

Dois meses após a suspen-
são da cobrança, o prefeito 
Ernaldo Cesar Marcondes 
admitiu problemas finan-

ceiros na cidade e anunciou 
algumas medidas para conter 
os prejuízos. 

A suspensão da cobrança 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) em Apa-
recida está gerando pro-
blemas com a arrecadação 
municipal. Sem o dinheiro 
do imposto, a administração 
precisa enxugar os cofres 

públicos. Enquanto a co-
brança segue suspensa, o 
Executivo confirmou cortes, 
demissões e paralisação nos 
investimentos.

Na oportunidade, a sus-
pensão afetou diretamente 
os cofres públicos. À frente 
do Executivo e sem pers-
pectiva de melhora a curto 
prazo, Marcondes decidiu 
por encurtar os gastos do 
município. E a primeira me-
dida na época foi o corte 
do funcionalismo público. 
“Estamos fazendo demissões 
de funcionários em vários 
setores, cortes de horas 
extras e enxugando mesmo. 
Tudo que pode ser feito por 
um (funcionário), a gente 
tira os outros (funcionários)”, 
explicou Marcondes em 
entrevista ao jornal atos em 
maio desse ano.

Ainda sem previsão para 
entrega dos carnês, a Pre-
feitura informou que tem 
contratado uma empresa 
para fazer a impressão dos 
documentos, mas não des-
cartou que no futuro possa 
mudar o sistema. “Estamos 
estudando para o futuro 
uma nova licitação onde fi-
cará por conta da instituição 
bancária o fornecimento dos 
carnês gerando economia de 
recursos para a Prefeitura”, 
disse o secretário de adminis-
tração, Domingos Monteiro.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O vice-prefeito de Guaratin-
guetá, Régis Yasumura (PSB), 
assumiu o comando do Exe-
cutivo na última sexta-feira 
(4) após licença de Marcus 
Soliva (PSB), prefeito eleito. 
Soliva iniciou um período de 
férias que vai durar 20 dias. 
Durante as três semanas, 
Yasumura vai comandar a 
Prefeitura, assim como fez 
no início de 2018. Nesse pe-
ríodo o prefeito em exercício 
tratará assuntos importantes 
ligados a segurança pública 
e mobilidade urbana.

A cerimônia de transmis-
são de cargo e posse do 
prefeito interino aconteceu 
no gabinete do Executivo, 
na última semana, e contou 
com a presença de boa parte 
dos secretários municipais 
e familiares de Yasumura. 
Durante discurso, o prefeito 
em exercício se emocionou 
e se colocou à disposição 
da população para visitas a 

obras e bairros do município.
Yasumura assume o Execu-

tivo sem ter certeza se as con-
tas de 2018 fecharam com 
saldo positivo ou negativo. A 
secretaria da Fazenda ainda 
trabalha no fechamento do 
orçamento do ano passado, 
que contou com reforço de 
última hora de contribuintes 
que abriram negociações 
para quitar impostos atrasa-
dos. Uma estimativa feita no 
fim de dezembro era de que 
a Prefeitura receberia mais 
de R$ 2,5 milhões referentes 
a parte desses pagamentos.

“O prefeito Marcus Soliva 
disse que não está entregan-
do a cidade com dinheiro, 
mas também, sem dívida 
nenhuma. Foi um trabalho 
competente que ele e os 
secretários realizaram nesse 
ano, para que a gente pudes-
se honrar nossos compro-
missos”, afirmou Yasumura. 
“Nós estamos encerrando 
no azul, graças a Deus. Não 
temos dinheiro em caixa, mas 
não estamos no vermelho”, 

concluiu.
Durante a semana, Yasu-

mura tem iniciado os traba-
lhos na Prefeitura às 9h e 
tem aproximado o contato 
do Executivo com a popu-
lação, através de visitas a 
obras em andamento no 
município, e atendimento 
a moradores. “Acredito que 
é importante essa visita às 
ruas, aos postos de saúde, 
para ter esse feedback. Mui-
tas vezes o prefeito, dentro 
do gabinete, não tem essa 
noção. Serei um prefeito 
presente, conversando com 
os funcionários públicos e a 
população geral”.

Licitações – Dois certames 
licitatórios, que tinham como 
previsão de encerramento o 
início de janeiro, devem ser 
concluídos em fevereiro. 
A concorrência pela zona 
azul tem sido grande, mas o 
Executivo está adequando o 
edital de licitação. O trans-
porte público também está 
atrasado, já que foi feito um 
pedido para impugnação da 

concorrência. “Estaremos nos 
inteirando sobre como estão 
os andamentos das licitações 
abertas”.

Para a transmissão de 
cargo e posse de Régis Ya-
sumura, houve aprovação da 
Câmara Municipal, no início 

de dezembro do ano passado. 
Marcus Soliva retorna ao 
comando do Executivo em 
28 de janeiro.
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Evento de posse do vice Regis Yasumura, que assumiu a Prefeitura no último dia 4; mandato de vinte dias
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Guaratinguetá, 09 de janeiro de 2019 – 
No dia a dia, a pia da cozinha e o vaso 
sanitário acabam sendo utilizados em 
muitas residências como um local de 
descarte de lixo. Restos de comida, 
gordura e até outros resíduos, que de-
veriam ir para a coleta seletiva, descem 
ralo abaixo juntamente com fio dental, 
embalagens e cabelos, entupindo os 
tubos e causando danos à rede coletora 
de esgoto.

Nesse contexto, um dos serviços pres-
tados pela Guaratinguetá Saneamento 
no âmbito do esgotamento sanitário no 
município, é a desobstrução da rede 
coletora, ou seja, desentupimento das 
tubulações que levam o esgoto até a 
ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). 

Na prática, a coleta do esgoto inicia-se 
no ramal predial, que sai do imóvel do 

cliente e é interligada na rede coletora. 
De lá, os dejetos são direcionados ao 
coletor-tronco e depois até uma estação 
elevatória, que faz o bombeamento do 
esgoto até a uma ETE. Portanto, é muito 
importante que a desobstrução da rede 
aconteça de forma frequente para que 
todo o processo não seja prejudicado e 
que danos aos imóveis dos clientes e, 
consequentemente à população, não 
venham a ocorrer.

Para que seja feita essa desobstrução 
da rede, é utilizado um caminhão com 
hidrojato de alta pressão que realiza a 
limpeza e retira os dejetos que impedem 
o escoamento na rede coletora. Além 
disso, é executada, periodicamente, a 
limpeza de ramais, ou seja, pontos de 
ligações da rede interna com a rede cole-
tora, a fim de evitar maiores transtornos.

Conheça muito mais sobre 
os serviços oferecido pela
Guaratinguetá Saneamento
Desobstrução da rede faz parte do dia a dia da empresa

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Escola de tempo integral Lar Monsenhor 
Filippo abre mais de 80 vagas em Potim
Vagas atendem 2º a 5º ano escolar; Mães já podem fazer o cadastro na Secretaria de Educação

Juliana Aguilera
Potim

A escola de tempo integral 
Lar Monsenhor Filippo, em 
Potim, está com mais de 80 
vagas abertas para alunos do 
2º, 3º, 4º e 5º ano. Pais inte-
ressados podem realizar as 
matrículas na Secretaria da 
Educação, das 8h às 17h, com 
documentos necessários. 
Pais que já fizeram a pré-
-matrícula não necessitam 
comparecer à secretaria, pois 
a escola, assim que voltar a 
funcionar no dia 21 de ja-
neiro, irá entrar em contato.

Matrículas poderão ser fei-
tas até o início do ano letivo, 
em 1º de fevereiro, ou até 
atingir o número de vagas 
disponíveis, em torno de 20 
a 22 por sala. Para realizar 
a matrícula é necessário 
xérox da certidão de nasci-
mento da criança, carteira 
de vacinação, xérox do RG 
do responsável, comprovante 
de residência e declaração de 
trabalho atualizada. 

Segundo a Secretaria da 
Educação, a prioridade é para 
crianças em risco de vulnera-
bilidade social, que passam 
muitas horas nas ruas. Para 
avaliar a condição da criança, 
a escola entrará em contato 
com diretores de escolas 

anteriores para conhecer a 
situação da família. 

As aulas na escola de tem-
po integral Lar Monsenhor 
Filippo acontecem das 7h30 
às 16h, com aulas normais 
pela manhã e oficinas di-
versas no período da tarde. 
A criança recebe café da 
manhã e almoço reforçado. 
As oficinas disponíveis são: 

laboratório de informática, 
horticultura, futebol, dança, 
teatro, música, artesanato e 
reforço escolar e acontecem 
de acordo com a idade da 
criança. 

A escola é a única da cidade 
com tempo integral e possui 
aulas para infantil I e II, 1º a 
5º ano. Ao todo, aproximada-
mente 180 crianças estudam 

no local. 
A busca pela escola de tem-

po integral é uma necessida-
de para mães que desejam 
trabalhar. Raissa Moreira, 
27 anos, é autônoma e busca 
vaga paras filhas Raphaela, 
de 8 anos, Alyce, 4 anos, e 
Vithoria, 2 anos. “Eu preciso 
muito trabalhar e não tem 
ninguém para olhar elas 

para mim”, afirmou. Além da 
possibilidade de trabalhar, 
Raissa também acredita 
que a maior interação com 
crianças ajudaria a educação 
e socialização das filhas.

Para conseguir a vaga é 
necessário estar empregada, 
o que foi um problema para 
Maria Aparecida Américo, 
48 anos, que precisou fazer 

uma cirurgia e se afastou 
do trabalho. Mãe de Pedro, 
7 anos, ela trabalha apenas 
aos finais de semana, como 
diarista e babá.

No dia 1º de fevereiro 
acontece o “Dia da Família”, 
no qual pais e seus filhos 
poderão conhecer a escola e 
professores. As aulas iniciam 
a partir do dia 4 de fevereiro.

O Lar Monsenhor Filippo, que recebe o projeto escola de tempo integral, no Centro de Potim; prioridade de participação é para crianças em risco de vulnerabilidade social 

Foto: Juliana Aguilera
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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 

Mamão com açucar - 
vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda

VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 

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 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 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 
99269-1950
Vendo ou troco escola 
de natação, piscina 
de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-

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 

Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 
2013, em ótimo es-
tado, cor prata, flex, 
super econômico. Te-
lefone: 99734-5933
Vende um Santana, 
ano 1995, ótimo, fu-
nilaria e motor ok, cor 
azul marinho, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4480.
Vendo um Gol, ano 
2014, flex, cor cinza, 
2 portas, básico, abai-
xo da tabela. Tratar 
com Isabel, telefone: 
99607-4653
Palio Way, 15BCO. 
Telefone: 99119-0305
Vende-se um Golf, 
1.6, ano 2002, com-
pleto. Gol, ano 2008 
4 portas, Palio, ano 
2007, flex, 4 portas, 
corsa, ano 1998, 1.6 
Aceito troca. Telefone: 
3132-2103 ou 99782-
3060
Vendo Uno, 4 portas 
R$ 6.000,00. Gol R$ 

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2018 PROC. Nº 493/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para implementação do Programa “Ler e Escrever” e do 
Projeto “Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, na rede Municipal
de Ensino, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME
CNPJ: 23.313.528/0001-16
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 04, 05, 09, 10, 11.
VALOR TOTAL: R$ 19.821,40 (dezenove mil oitocentos vinte e um reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2018 PROC. Nº 618/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículo novo (zero km) tipo Van customizada, na forma 
de escritório, para atender comunidades distantes, levando conhecimentos e 
informações através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
EIRELI CNPJ: 03.093.776/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2018 PROC. Nº 653/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção de 
pavimentação asfáltica em diversas ruas da municipalidade , com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA EPP
CNPJ: 32.327.348/0001-84
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 919.353,40 (novecentos e dezenove mil trezentos cinquenta 
e três reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03– Processo nº 8857/18 GPRO – PP nº 95/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP
CNPJ: 13.222.957/0001-24
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo vigência contratual em 12 (doze) meses, a 
partir de 19 de janeiro de 2019, conforme estabelece a cláusula 2.3 do contrato original e o artigo 
57, II da Lei 8.666/93;
Cláusula Segunda – A Contratada renuncia neste ato o reajuste previsto na cláusula 2.4
do Contrato original;
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
 DATA DA ASSINATURA: 08/01/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 220/2018 – PROC. Nº 4717/18 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Viscondessa de Castro Lima, nº 
10, Centro, Lorena, onde funcionará a sede da Secretaria Municipal de Cultura 
“Péricles Eugênio da Silva Ramos”.
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ Nº: 51.779.304/0001-30
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2018

PREFEITURA DE LORENA
Nota de rerratificação: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 140/18 - PROC. Nº 694/18.
O Município de Lorena-SP torna público a rerratificação do edital do processo
licitatório acima identificado, corrigindo as cláusulas as quais se referem ao prazo
de entrega do objeto. O restante permanecerá inalterado.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: 

Chamada de Preço n°. 01/18 - Proc. Nº. 701/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da Chamada
Pública 01/2018 cujo objeto é Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise 
dos documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos 
requisitos de habilitação do Edital, decide que as empresas: ASSOSSIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS DA MICROREGIÃO DE ITAJUBA - APRUMI e 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAÍBA COOPERVALE 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS foram INABILITADAS, sendo que será dado 
o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação pendente das 
empresas. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no 
Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.
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Projeto de curso de inglês gratuito recorre a 
vaquinha online para arrecadação em Lorena
Financiamento segue disponível até fevereiro; projeto social atende jovens e adultos de baixa renda

Rafaela Lourenço
Lorena

Doar conhecimento ao pró-
ximo é possível, benéfico e 
está bem perto de você. Há 
quase dois anos, universitá-
rios voluntários dão aulas de 
inglês gratuitamente, todos os 
sábados em Lorena. O projeto 
segue com uma vaquinha 
online para arrecadar fundos 
e qualificar a metodologia 
de ensino aprimorando as 
experiências em sala de aula.

O Fredoom Voluntariado 
– Curso de Inglês de Lorena 
criado em fevereiro de 2017 
pelo universitário André Re-
zende, menstrando em Enge-
nharia de Materiais da USP 
(Universidade de São Paulo), 
é um projeto social composto 
por 16 voluntários estudan-
tes da USP, Unisal (Centro 
Universitário Salesiano de 
São Paulo), Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila) 
e Fatec (Faculdades de Tecno-
logia do Estado de São Paulo), 
distribuídos aos setores de 
publicidade e propaganda, 
secretaria, RH, financeiro, 
professores e jurídico. O pro-
jeto nasceu após Rezende 
fazer um intercâmbio na In-
glaterra e ver a necessidade 
de compartilhar seu apren-
dizado com o próximo. “Há 
muitos projetos de alunos 
e entidades que promovem 
esse auxílio social, mas tive 
a oportunidade de fazer um 
intercâmbio e percebi que 
se eu não contribuísse como 
voluntário o conhecimento 
ia morrer ali. Precisávamos 
ajudar outras pessoas da 
nossa comunidade, e achamos 

interessante criar esse curso 
voluntário de inglês”, contou.

Inicialmente o objetivo era 
de abranger todas as faixas 
etárias, mas após a análise da 
concorrência do mercado de 
trabalho, o público alvo se tor-
nou os que mais precisam do 
domínio e fluência da língua 
inglesa para conquistar uma 
vaga de emprego. 

Atualmente são cerca de 35 
alunos, entre 18 e 35 anos. A 
duração do curso é de 4 anos, 
com cerca de 14 a 16 aulas 
por semestre realizadas aos 
sábados, das 10h às 12h30 
(nível básico) e das 15h às 
17h30 (nível iniciante), em 
um espaço cedido pelo Unisal. 
Para 2018 serão disponibili-
zadas 60 vagas distribuídas 
em dois processos seletivos, 
um em fevereiro e outro em 
julho.

Como o curso não tem 
patrocínios, é cobrado uma 
taxa de R$ 40 do aluno, por 
semestre, para auxiliar e man-
ter as atividades do curso. O 
estudante que declarar não 
ter condições financeiras para 
arcar com o custo é isento da 
taxa semestral.

Vaquinha online – Buscando 
qualificar a metodologia de 
ensino e melhor estruturar 
o curso, os voluntários lan-
çaram uma vaquinha online 
para arrecadar fundos. A meta 
é de R$ 4,5 mil para adquirir 
dois conjuntos de caixas de 
som, dois notebooks e um 
celular. Os computadores 
e as caixas serão utilizados 
durantes as aulas, tornando-
-a mais atrativa e o celular 
para gerenciar os processos 
seletivos que chegam a 500 

inscritos.
Para colaborar basta aces-

sar vakinha.com.br/vaquinha/
da-um-help-andre, o link fi-
cará disponível até o final de 
fevereiro.

Para 2019, os voluntários 
projetam a confecção de uni-
formes oficiais com a possível 
venda de cotas de patrocínio e 
visita à projetos sociais seme-
lhantes que deram certo como 

em São José dos Campos e São 
Paulo para corrigir ou ajustar 
o necessário para o Freedom. 
“Esse dinheiro que a gente 
arrecada é justamente para 
retornar aos alunos e em me-

lhorias para o curso. Com as 
aquisições entregaremos mais 
conteúdo em menos tempo. 
Uma melhor qualificação para 
o aluno enfrentar o mercado 
de trabalho”, frisou Rezende. 

Professora do curso de inglês oferecido a jovens e adultos de baixa renda; projeto espera garantir apoio necessário com vaquinha online

Foto: Jéssica Dias


