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FOCO EM 2018...  O ano ainda não acabou, mas 
a preparação para a temporada 2018 já começou no 
Manthiqueira. O clube de Guaratinguetá, nem bem levantou 
a taça da Segunda Divisão Paulista e já está com a cabeça 
nos novos objetivos. O presidente Dado de Oliveira revelou 
que diferente dos últimos anos, o próximo ano será de 
calendário cheio para o futebol da cidade. Pág. 3

Cachoeira se aproxima 
de acordo com a Sabesp
Promessa da Prefeitura é de que projeto deve ser retirado da Câmara; 
companhia presta serviços informalmente há mais de uma década

O presidente da Câmara, Breno Anaya e o prefeito Edson Mota, que prometem retirar projeto de autarquia após acordo com a Sabesp

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Depois de gerar polêmica 
na cidade, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista recuou 
com a proposta de criar uma 
autarquia no município. Após 
uma semana de apresenta-
ção do projeto na Câmara, o 
Executivo revelou que abriu 
negociação para a prestação 
de serviços com a Sabesp.

De acordo com a Prefeitu-
ra, inicialmente foi elaborado 
um projeto para a criação de 
uma autarquia como possível 
alternativa para o município. 
A proposta foi enviada à vo-
tação da Câmara e levantou 

uma série de contestações 
quanto às condições da ad-
ministração em implantar o 
serviço com recurso próprio. 
Com a mudança de foco, o 
projeto deve ser retirado 
da Casa na próxima semana 
após estudos e análises rea-
lizadas juntamente com os 
vereadores.

A Sabesp, que desde 2004 
fornece os serviços de trata-
mento de água e efluentes 
irregularmente, apenas com 
contratos informais, apresen-
tou na última semana uma 
proposta de prestação de ser-
viços que atraiu o Executivo. 

Entre os itens do acordo, 
o tratamento de esgoto, 
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fornecimento de água, re-
capeamento de asfalto em 
trechos da cidade que tive-
ram obras mal concluídas e 
também reparos na estação 
de tratamento, que passa por 
problemas. Segundo a Pre-
feitura, devido ao impasse, 
há moradores do CDHU que 
sofrem com o mau cheiro 
no bairro.

A Prefeitura afirmou ainda 
que a proposta aparenta ser 
mais viável do que o processo 
de criação de uma autarquia 
em Cachoeira Paulista, e 
reconhece que mesmo com 
contratos informais há mais 
de uma década, não houve 
prejuízos e sim a prestação 

de serviços adaptados às 
necessidade do município, 
o que trouxe apenas bene-
fícios.

A administração estuda as 
propostas apresentadas para 
a renovação do contrato por 
mais trinta anos. A resposta 
deve ser definida na próxima 
semana.

Em nota oficial, a Sabesp 
apenas informou que a reno-
vação do contrato com a Pre-
feitura de Cachoeira Paulista 
está em fase de negociação, 
e os serviços prestados pela 
Companhia e a manuten-
ção dos sistemas existentes 
ocorrem normalmente no 
município.

TCE anula edital de processo do laboratório de Pinda
Decisão do Tribunal de Contas atende pedido do Conselho Municipal de Saúde; Prefeitura recorrerá na Justiça

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O Tribunal de Contas do 
Estado ordenou a anulação 
do edital de credenciamento 
público para a contratação 
de empresas privadas para 
a prestação de serviços la-
boratoriais e clínicos para a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. A decisão, publicada na 
última segunda-feira, atende 
ao pedido do Comus (Con-
selho Municipal de Saúde), 
responsável por denunciar 
supostas irregularidades 
no processo que buscava a 
terceirização do serviço.

Impetrada em maio pela 
presidente do Comus, Irene 
Ribeiro, e pelo morador Gus-
tavo Tótaro, a representação 
contra o credenciamento 
denunciava a atitude do Exe-
cutivo em retirar os maqui-
nários e não ter comprado 
insumos para o Laboratório 
Municipal, impossibilitando 
o atendimento da demanda 
dos exames.

Após analisar o caso, o 
Tribunal de Contas julgou 
procedentes os apontamen-
tos de irregularidades como 
o descumprimento do prin-
cípio da licitação, omissão 
do edital quanto a critérios 

objetivos para a divisão dos 
serviços em caso de existir 
mais de uma empresa cre-
denciada e que o objeto não 
se enquadra na modalidade 
de chamamento público 
previsto na lei.

A decisão foi comemorada 
pela presidente do Comus, 
que há meses faz duras críti-
cas às mudanças promovidas 
pela gestão do prefeito, Isael 
Domingues (PR) no setor da 
saúde. “Após essa decisão 
do Tribunal, vamos ver de 
que maneira a questão do 
laboratório será tratada, já 
que por serem do Executivo, 
alguns membros achavam 

que a última palavra sempre 
era deles. Provamos que o 
conselho tem voz e vez”. 

Outro lado – A Prefeitura 
destacou que recorrerá judi-
cialmente contra a decisão 
do Tribunal de Contas do 
Estado, e que ficou surpresa 
com a ordem de anulação, já 
que diversas outras cidades 
têm esse modelo de serviço 
implantado.

O Executivo não revelou 
quais mudanças serão rea-
lizadas na próxima semana 
após a anulação do edital.

De acordo com Isael Do-
mingues, a ideia de permitir 
a contratação de empresas 

privadas para a prestação 
de serviços laboratoriais e 
clínicos no município tenta 
contribuir para que o aten-
dimento, que já era conside-
rado referência na região, 
melhorasse ainda mais. 

Histórico – No início de 
julho, a Câmara aprovou a 
abertura de uma de uma 
CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) para apurar as 
condições que levaram o 
Laboratório Municipal pres-
tar um serviço deficitário à 
população. A investigação 
foi aberta cinco dias após 
a publicação do edital de 
credenciamento para que 

outros laboratórios realizem 
os exames, que até então 
eram feitos somente pela 
unidade municipal. A expec-
tativa da comissão é que as 
oitivas sejam realizadas até 
o fim do mês.

Em agosto, a Unimed foi 
contratada para gerir o La-
boratório Municipal, através 
de um investimento munici-
pal de R$ 375 mil.

A atitude foi alvo de uma 
“enxurrada” de críticas tanto 
pelo Conselho Municipal de 
Saúde como pelos vereado-
res da oposição, principal-
mente por Roderley Miotto 
(PSDB) e Rafael Goffi (PSDB).

Pinda garante quase 
R$ 3 milhões em 
emendas e convênios
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Bastidores da Política
Novidade                 
assustadora

O STF decidiu nesta se-
mana que a Lei da Ficha 
Limpa deverá retroagir seus 
efeitos em 10 anos, para 
enquadrar os processados 
que se encontram pendu-
rados no Tribunal Superior 
Eleitoral, aguardando  de-
cisão por força de liminar, 
enquanto aguardam decisão 
no exercício do mandato. 
Se enquadrados como ficha 
suja, agora perderão o cargo 
sumariamente. No caso de 
Executivo, novas eleições; 
se Legislativo, o suplente 
assume imediatamente. A 
decisão coloca em xeque 
prefeitos da região e também 
vereadores. Ah! Disseram 
que a notícia movimentou o 
gabinete do prefeito Edson 
Mota, de Cachoeira Pau-
lista‼!

Mensagem cifrada
É voz corrente e apostas 

pelas esquinas de Guará que 
o ‘bom relacionamento’ da 
dupla política com poder de 
mando no pedaço deve durar 
somente até as aberturas das 
urnas do ano que vem…

Reciprocra verdadei-
ra 

A provável candidatura a 
deputado federal do ex-pre-
feito de São José, Carlinhos 
de Almeida, busca base de 
apoio em Guará por conta 
de antigos parceiros e, em 
Lorena pelo fato do político 
ter vinculo e histórico fami-
liar com a cidade. A dúvida 
do mercado político é se 
Carlinhos muda de partido 
ou arrisca seguir sua vida 
pública com o timbre do 
PT. Perguntem ao Vantuir 
Farias‼!

Não convidem para…
…a mesma picanha Os 

vereadores que supostamen-
te tenham vinculo de paren-
tesco com o funcionalismo 
da Prefeitura de Guará, e o 
profissional liberal das feiras 
livres, Guilherme Braga, 
principalmente se o assunto 
for denúncia de nepotismo‼! 

O que muitos querem 
saber

Qual o ‘BO’ que está 
para surgir no plenário do 
Legislativo de Pinda, que 

deverá colocar o protago-
nista principal das denúncias 
contra a administração Isael 
Domingues em xeque? Ou 
melhor, na condição de in-
vestigado? Seria o ‘feitiço’ 
virando contra o ‘feiticeiro’ 
ou são as verdades secretas 
do vereador que planeja ser 
prefeito?

Procura-se um nome
Parece que é consenso 

entre os cientistas políticos 
de Pinda que a oposição 
praticamente perdeu o prazo 
de se voltar em torno de um 
nome que reúna condições 
de encarar os governistas em 
2020. Seja num eventual pro-
cesso de reeleição ou quem 
sabe sucessão, já que por 
hora, o Congresso Nacional 
ainda não fechou questão so-
bre o impedimento da dispu-
ta para um segundo mandato 
consecutivo. Disseram que 
proclamação precipitada do 
vereador Rafael Goffi como 
prefeiturável, acabou espa-
lhando a roda. Falaram ainda 
que depois da declaração de 
candidatura de Goffi, até o 
Torino do Senai andou con-
sultado o TRE, para checar 
sua saúde eleitoral…

Cedo para               
comemorar

Assunto principal entre 
os bem informados de Pinda 
esta semana, em especial os 
que ‘torcem contra’, foi a 
determinação do Ministério 
Público proibindo a terceiri-
zação do Laboratório Muni-
cipal de Análises. Segundo 
os mais cautelosos, cedo 
demais para comemorar, já 
que coube ao jurídico da 
Prefeitura a prerrogativa 
de apresentar as ‘contrarra-
zões’‼!

Buscando melhorar o 
que…

…ja está bom Diante da 
polêmica da terceirização 
do Laboratório Municipal 
de Pinda, o prefeito Isael 
Domingues ‘deu um cal-
mante’ a gregos e troianos e 
usuários da saúde pública, ao 
declarar que sua ideia é me-
lhorar o que possivelmente 
já esteja bom, na visão de 
muitos. De acordo com os 
mais próximos, Isael entende 
que contratados em regime 
terceirizado, na maioria das 

vezes em determinados se-
tores, apresentam melhores 
resultados do que os con-
cursados, que leva a fama 
pejorativa de ‘funcionários 
públicos’. Para um bom 
entendedor, sinônimo de 
lentidão e indiferença.

A arte da guerra
A classe pensante de Cru-

zeiro acredita que o prefeito 
Thales Gabriel, está corren-
do a frente dos acontecimen-
tos. Na opinião de muitos, 
isto é o que justifica a ampla 
aliança que ele esta forman-
do com várias lideranças da 
política local, provavelmen-
te para conter os efeitos de 
uma eventual rebelião na 
Câmara. Segundo a profecia 
ouvida pelas esquinas da 
cidade, a suposta ‘harmonia’ 
entre os vereadores “tem 
prazo de validade”, basta 
desagradarem o ‘reizinho’ da 
Casa mais uma vez e pronto, 
a explosão deverá ‘respin-
gar’ até na administração 
pública.

E por falar em       
Cruzeiro…

…há expectativas de que 
política local deverá torna-se 
uma ‘torre de Babel’ após as 
eleições de 2018, onde os 
atuais detentores de manda-
tos vão despertar para o risco 
eminente que correm de ficar 
órfãos para 2020, com o final 
das coligações partidárias, 
devidamente aprovada pelo 
Congresso. Assim sendo, 
fato como o ocorrido em 
outubro passado, quando o 
eleito vereador Paulo Viei-
ra (PR) arrastou os menos 
votados para o mandato, 
nunca mais. Perguntem ao 
Marciano que ainda reclama 
ter perdido a vaga para o 
Chinho (PR) que garantiu 
mandato com apenas 268 
votos‼!

Firme no propósito
Ficou público e notório 

que o prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PR), 
empurrou os vereadores 
subservientes de sua base 
‘num abismo’, ao levá-los 
a discussão do projeto, que 
tentava (ou tenta) criar o 
serviço autônomo de água e 
esgoto na cidade. O mercado 
político identificou como um 
suposto ‘blefe’ para substi-

tuir a Sabesp, que opera há 
40 anos no município. Após 
observar as manifestações 
da população contra a Câ-
mara, a ‘surpresa’: Mota 
negocia a renovação do 
contrato com a Sabesp com 
dividendos e investimen-
tos da Companhia na cida-
de, enquanto o Legislativo 
amargou o desgaste com a 
população. Perguntem ao 
filhinho da mamãe!!!

O bonde do Mota
Corre na boca pequena 

de Cachoeira que a indig-
nação de vários eleitores 
que apostaram suas fichas 
no prefeito, votaram real-
mente em Edson Mota, mas 
não esperavam ganhar de 
‘brinde’ um ‘pelotão’ de 
comissionados de sua cidade 
de origem ocupando os me-
lhores cargos da Prefeitura. 
Numa conta rápida, são de-
zesseis vagas estratégicas, 
acrescidas de altos salários 
ocupados, em sua maioria, 
por licenciados da adminis-
tração pública de Silveiras. 
Sem contar o Vaguinho, que 
dipen$a comentários…

Noves fora‼!
Os mais experientes de 

política em Lorena admitem 
a conta dos “noves fora” ao 
vereador Valdemilson da 
Silva, popular Tão do Va-
guinho, que ocupa o cargo 
figurativo da presidência 
da Câmara. A alegoria do 
titulo é séria; se são nove 
vereadores que comandam 
o Legislativo hoje, quem 
vai receber a fatura no pós 
biênio é apenas um. Ou seja: 
“noves fora”, sobra um. Adi-
vinha? O Tão‼!

Rádio peão
Circulou pela ‘boca dos 

obesos’ aos ouvidos mais 
aguçados de Lorena, que 
os vereadores da conspi-
ração planejam um novo 
ataque contra o prefeito 
Fábio Marcondes. Como é 
notório a muitos que o novo 
parâmetro das discussões 
na Câmara não tem sido o 
regimento interno e nem a 
Lei Orgânica do Município, 
mas sim a invenção “plená-
rio soberano”, qualquer de-
finição até de um pedido de 
afastamento do prefeito vai 
ter de ser definido na Justiça.

Civil investiga tentativa de 
duplo homicídio em Guará

Assaltantes de Lorena são 
presos em Guaratinguetá

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para investigar um ataque 
contra dois homens. Na ten-
tativa de duplo homicídio, 
praticada na noite da última 
quarta-feira no Santa Luzia, 
um dos atingidos, de 23 
anos, acabou não resistindo 
à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Polícia 
Militar, as vítimas caminha-

Dois jovens foram presos, 
na manhã da última quin-
ta-feira, após roubarem os 
aparelhos celulares de duas 
mulheres, em Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Militar, 
os criminosos, que estavam 
com um simulacro de arma 
de fogo, abordaram as víti-
mas em uma rua no Enge-
nheiro Neiva. 

vam por uma rua quando 
foram surpreendidas pelo 
atirador, que estava em um 
carro. Eles foram socorri-
dos, mas somente o de 29 
anos conseguiu sobreviver.

Os homens baleados pos-
suíam passagens policiais 
por tráfico de drogas. Até 
o fechamento desta edição, 
o assassino não havia sido 
encontrado. 

Após receberem a descri-
ção dos indivíduos, policiais 
militares conseguiram lo-
calizar a dupla, que estava 
de bicicleta, próxima a 
passagem da linha férrea.

Os assaltantes, morado-
res de Lorena, foram presos 
por roubo e recolhidos à 
Cadeia Pública de Guara-
tinguetá.

Dupla é presa por 
traficar drogas em Pinda

A Polícia Militar prendeu, na 
madrugada da última quarta-
-feira, dois criminosos flagra-
dos com maconha, cocaína e 
crack, em Pindamonhangaba. 

Segundo a PM, uma equipe 
realizava uma ronda pelo 
bairro do Feital quando deci-
diu abordar dois homens que 
estavam em atitude suspeita 

em um local conhecido como 
ponto de tráfico de drogas. 
Com a dupla, foram apre-
endidas 54 pedras de crack, 
138 gramas de cocaína e 
19 porções de maconha. Os 
bandidos foram presos em 
flagrante por tráfico de dro-
gas, e encaminhados à Cadeia 
Pública de Pinda.

Estelionatário é preso
por aplicar golpe em idosa

Um estelionatário foi pre-
so após aplicar um golpe em 
uma idosa de 74 anos, no 
Centro de Guaratinguetá. O 
crime aconteceu na tarde da 
última quinta-feira.

De acordo com a Polícia 
Militar, a mulher, que havia 
acabado de sacar R$1.3 mil 
de um banco, foi surpre-
endida pelo criminoso na 
rua Monsenhor Felippo. O 

golpista informou que ela 
havia deixado de assinar um 
documento na agência. Neste 
meio tempo, o estelionatário 
conseguiu furtar o dinheiro 
da bolsa da vítima.

Ao perceber o golpe, a idosa 
começou a gritar pela rua. Pe-
destres perceberam a situação 
e imobilizaram o homem, que 
na sequência foi preso pela 
Polícia Militar.
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Com calendário cheio, Manthiqueira deve 
antecipar pré-temporada com foco em 2018
Laranja inicia negociações para 
segurar principais jogadores 
para 2018; time pode disputar 
até quatro competições

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O ano ainda não acabou, 
mas a preparação para a 
temporada 2018 já começou 
no Manthiqueira. O clube de 
Guaratinguetá, nem bem le-
vantou a taça da Segunda Di-
visão Paulista e já está com a 
cabeça nos novos objetivos. 
O presidente Dado de Oli-
veira revelou que diferente 
dos últimos anos, o próximo 
ano será de calendário cheio 
para o futebol da cidade.

O acesso à Série A-3 dá 
a oportunidade do Man-
thiqueira disputar a Copa 
Paulista, que dá vaga para 
o Campeonato Brasileiro da 
Série D ou para a Copa do 
Brasil. Além da Copa e da 
A-3, a Laranja Mecânica vai 
disputar ainda, em janeiro, 
a Copa São Paulo de Fute-
bol Jr e durante o segundo 
semestre a primeira divisão 
do Campeonato Paulista 
sub-20.

Projetando as competições 
do ano que vem, a direção do 
clube se reuniu nesta quar-
ta-feira para discutir quem 
pode permanecer no elenco 
e quais serão os possíveis 

reforços para a próxima tem-
porada. Pedrinho, principal 
destaque da equipe neste 
ano, é prata da casa e só sai 
se receber uma boa proposta. 

Dos jogadores que também 
se destacaram, mas não são 
formados pelo Manthiqueira, 
o zagueiro Léo Turbo e o 
atacante Lucas Batata rece-
beram propostas do futebol 
ucraniano ainda nesta tem-
porada. A negociação que 
envolvia os dois atletas não 
se estendeu pelo fechamento 
da janela de transferências 
internacionais. Segundo o 
presidente do clube, ambos 
acenam com a possibilidade 
de permanecer na equipe 
para o ano que vem.

O goleiro Adalberto, titular 
durante toda a competição, 
também está praticamente 
acertado com a equipe para 
2018. As negociações com 
ele estão avançadas, mas 
a confirmação da possível 
renovação só será feita na 
próxima segunda-feira. “Te-
mos um grupo bom que deve 
permanecer com a gente, 
em torno de 15 jogadores”, 
respondeu o presidente do 
Manthiqueira.

Pré-temporada – Diferente 

Dado de Oliveira (centro) comemora com a comissão técnica do Manthiqueira a histórica vitória que garantiu a primeira taça do clube
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da Segunda Divisão, que co-
meça entre os meses de abril 
e maio, a Série A-3 começa 
logo no início do ano, entre 
janeiro e fevereiro. A mu-
dança no calendário também 
altera a preparação do clube, 
que encerrou a temporada 
em outubro e deve começar 
a se preparar para a próxima 
já em novembro. “Teremos 

uma reunião definitiva so-
bre a pré-temporada nesta 
segunda-feira, nela vamos 
definir os cronogramas”, 
salientou Dado.

Copinha – A preparação 
para a Copa São Paulo vai 
começar logo após o Pau-
listão sub-20 da Segunda 
Divisão, que ainda está sendo 
disputado. O Manthiqueira é 

o quarto colocado do grupo 
4 com 12 pontos e fecha a 
primeira fase neste sábado 
contra o União Mogi, fora 
de casa. Boa parte do elenco 
vai compor a equipe que irá 
disputar a Copinha em 2018.

Copa Paulista – Para che-
gar à Copa, o Manthiqueira 
vai precisar ficar entre os 
nove primeiros colocados 

da Série A-3. Essa competi-
ção tem início no segundo 
semestre e preenche o ca-
lendário anual dos clubes da 
A-3 em diante. O campeão 
ganha o direito de disputar 
a Copa do Brasil ou a Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
ficando a cargo da equipe 
escolher o melhor.

Emendas e convênios garantem quase
R$ 3 milhões para Pindamonhangaba
Diretor revela na Câmara detalhes de repasses e obras; Maricá deve ganhar escola e creche

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Durante a última sessão de 
Câmara de Pindamonhanga-
ba, o diretor de Departamen-
to de Convênios e Captação 
de Recursos, Rodrigo Lóssio, 
explicou como está o anda-
mento de projetos relaciona-
dos a obras que receberam 
mais de R$ 1 milhão em 
emendas parlamentares. 
Além dos recursos, a cidade 
foi contemplada com uma 
verba estadual de quase R$2 
milhões para a construção 
de uma creche e uma escola 
no residencial Maricá.

Convidado pelo vereador 
Rafael Goffi (PSDB), Lóssio 
afirmou que o deputado 
estadual, Antônio de Sousa 
Ramalho, o Ramalho da 
Construção (PSDB), encami-
nhou uma emenda de R$150 
mil para a construção de 

uma quadra poliesportiva 
no Vila São Paulo, e que o 
processo está na fase final 
de entrega de documentação 
para que a obra seja iniciada. 

O mesmo deputado enca-
minhou ainda outras duas 
emendas para o município. A 
principal, que representa um 
recurso de R$ 500 mil, será 
destinada para a construção 
de uma UBS (Unidade Básica 
de Saúde) no Vila Rica, mas a 
obra não tem data para ser 
iniciada, já que o Executivo 
aguarda que o Governo do 
Estado libere mais R$ 400 
mil, para a compra de equi-
pamentos e a contratação 
de funcionários. O outro 
repasse, de R$350 mil, será 
empregado no fechamento 

da lateral da Feira Munici-
pal, localizada na Praça da 
Liberdade, no Centro. En-
tretanto, o Executivo busca 
angariar mais R$ 450 mil 
para concluir a melhoria, 
que busca proteger comer-
ciantes e clientes da chuva 
e sol. Lóssio explicou que 
a situação ficou ainda mais 
difícil após o deputado es-
tadual, Gil Lancaster (DEM), 
retirar uma emenda de R$ 
150 mil que seria aplicada 
na edificação.

Outra emenda que tam-
bém chegou recentemente 
foi a do deputado federal, 
Samuel Moreira (PSDB), de 
R$ 150 mil, para aquisição 
de equipamentos de saúde.

Estado – Em relação à 
construção de uma escola e 
uma creche no residencial 
Maricá, que contará com 
um investimento do Governo 
do Estado de quase R$ 2 mi-
lhões, o diretor revelou aos 
vereadores que “a obra só 
não foi iniciada por questões 
burocráticas, financeiras e 
jurídicas internas da Pre-
feitura”.

O diretor de Departamento de Convênios e Captação de Recursos, Rodrigo Lóssio na Câmara de Pinda

Foto: Divulgação
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VENDO apartamen-
to no Pedregulho, 
Guaratinguetá: 106m 
A.U., 2 dormitários, 
2 banheiros, sala, 
sacada, cozinha pla-
nejada, área de ser-
viço, 1vaga coberta, 
3º andar - escada. 
Rua Afonso Giannico, 
300.   “Estou venden-
do abaixo do valor de 
mercado, por motivo 
de mudança de cida-
de. Imóvel quitado e 
documentação 100%. 
Apenas R$ 255 MIL.  
(12) 99719-3209 / 
(12)98148-2626.
Alugo 2 apartamentos 
em Lorena: quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço - 
2º e 3º andar, ambos 
com sacada - Rua 
Goes Monterio 425 
- tel: 99249-7053 ou 
98161-3216 falar com 
Vaneide, Marcelo ou 
Juliana.
ALUGO Kitnet c/agua 
incluso – Rua Guilher-
me José Gama Pesta-
na – Campo Alegre/
Pinda – c/quarto/coz., 
área serviço, entr. p/
carro. R$ 500,00. Tr. 
F: 99637-3371 – Pin-
da
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatu-
ba. Fim de semana 
e feriado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, saca-
da. Falar com João no 
telefone: 99660-1490
ALUGO Ap to  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
ALUGO suíte – Ara-
retama – Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., á/
serv., churrasq., lago 
p/pesca, pastagens, 
ótima localização, . 
Aceito proposta. Tr.F: 
99667-1128/99625-
5300
V E N D O  t e r r e n o 
– Cidade Jardim – 
murado, próx. A pa-
daria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 

pessoas. Falar com 
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande,  200m da 
praia, para 8 pessoas, 
condomínio fechado, 
2 quartos, ar condicio-
nado, área de lazer. 
Telefone: 3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba, centro, de frente 
para o mar, 4 quartos, 
3 banheiros, 2 sa-
las,  garagem para 
5 carros. Ótima lo-
calização. Telefone: 
99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
– Res.Andrade/Cris-
pim – novíssima – c/2 
dorms.c/dte, sl,coz., 
a/serv., garagem p/ 2 
carros – doc.ok a vista 
e financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/(12) 
3648-5831 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. Tr. 
F:99603-4839 – Pin-
da
Alugo apartamento, 
casa, kitnet em Uba-
tuba, próximo a praia 
grande e tenório. Te-
lefone: 99752-0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 
5 quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apartamen-
to em Aparecida, 
bairro Santa Rita, R$ 
800,00, 3 dormitórios. 
Telefone: 3105-3814
Aluga-se kitnet Aveni-
da Padroeira do Brasil 
em Aparecida. Telefo-
ne: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Grande 
– c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim Mariana – plano, 
murado, doc.ok. Tr.F: 
99208-3712 - Pinda
VENDO Cháca ra 
– Bº Bom Sucesso 
– c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, po-
mar formado á/lazer 
c/parque. Aceito pro-
posto e troca por casa 
em Ubatuba. Tr.F: 
99625-5302/89667-
1123 – Pinda

VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase final. Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99113-3434 – Pinda
Guará - Aluga-se área 
de 500m² com infraes-
trutura para eventos. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento, 3 
quartos, 2 banheiros 
e garagem no campo 
do galvão. Próximo ao 
Shopping - Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Ubatu-
ba/Praia Itaguá – R$ 
150 mil. Aceito carro 
como parte de paga-
mento. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 – 
Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms., 
s/1 ste, banh., coz., 
sala, lavan., garagem 
c/portão automát., td 
reformada, ou TRO-
CO por casa mais 
prox. ao centro. R$ 
210 mil. Tr.F: 99650-
0376/99788-3025 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por casa menor valor/
sítios/outros, sobrado 
c/214m2 AC – c/3dor-
sms., 2 banhs., chur-
rasq., portas blindex, 
portão automát., Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.registra-
da. Tr.F: 99620-8676 
– Pinda
VENDO 2 casas – 
área de 500m2 – Cruz 
Pequena – casa 1 
c/3dorms., sl, coz.,ba-
nh., Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de Mo-
raes” – c/3dorms., sl, 
copa/coz., á/serv., 2 
banhs., edic., sacada, 
por casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 198 
m2. Tr.F: 99667-1128 
- Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial na Praça João 
Vieira dos Santos, 
Vila Mariana, Apa-
recida - Telefone: 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda

Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 

2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Fel ine ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. Te-
lefone:  99779-7939 
Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 
abaixo da  tabela, R$ 
6.000,00. Telefone: 
3133-2343
Vendo Honda City, 
2 0 1 3 ,  c o m p l e t o , 
preto,  novíssimo, 
69.000km rodados, 
R$ 38.500,00. Telefo-
ne: 99133-0119
V E N D O  F o x  1 . 6 
Pepper ano 2016 - 
completo -  R$ 46 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Gol 1.6 G5 
ano 2009 – prata R$ 
23 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
V E N D O  F o x  1 . 0 
sportline ano 2007 
– completo – R$ 20 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Monza 2.0 
ano 91 – A – azul- R$ 
5.500,00. Tr.F: 3643-

Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e passo 
roupa. Sou dona de 
casa. Tenho experi-
ência. Telefone: 3013-
7827
FAÇO viajens p/qual-
quer lugar – tds os 
dias, finais de semana 
– possuo Fiat Doblo 
nova (6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 – 
Pinda
FAÇO serv iço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio – 
Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio Pin-
da). Tr.F: 3648-2960/ 
99712-5919 – Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Murilo. A par-
tir de 40,00 caminhão. 
Qualquer dia! Tele-
fone: 3126-4265 ou  
99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estrada 
Guará-Cunha. Telefo-
ne: 99638-9798 
Aulas de inglês, resi-

dencial, individual ou 
dupla. Apostila pró-
pria. Telefone: 98181-
6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para trabalhar 
sábado e domingo 
em pizzaria. R$ 40,00 
+ 0,50 por entrega. 
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com

Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, no 
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone: 99177-0950
Eletricista residencial, 
30 anos de experiên-
cia, instalação com-
pleta e reparos em 
geral. Falar com Jairo. 
Telefone: 3122-3448 
ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Paulinho 
no telefone: 3122-
6121 ou 99715-5971

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 2 
banheiros, 3 ambien-
tes. Valor a combinar. 
Telefone:  99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos tele-
fones: 98188-6223 ou 
99606-0408
Ponto comercial novo, 
50m² Telefone: 3132-
2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de visita + 
banner, só R$ 200,00. 
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Tele-
fone: 99783-1190
Excursão para feira 

do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, do-
ces e salgados. 
Grandes, médios e 
pequenos. Telefo-
ne: 99113-5945 ou  
3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefo-
ne: 3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da marca 
Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Br inquedos, 
tudo para sua fes-
ta. Cama elástica, 
piscina de bolinha, 
tobogã, quadra de  
sabão, pipoca, algo-
dão doce, churros. 
Telefone: 98123-
3499
Bebiano bilhar, lo-
cação, reforma e 
venda de mesas de 
bilhar e pebolim. Te-
lefone: 99637-8844

3122-3217Guará 
Aluga-se Apartamen-
to Guará - na Chacara 
Selles, sala, cozinha, 
banheiro, 3 quartos (1 
suíte), área de servi-
ço, elevador, 1 vaga. 
R$ 1.250,00. Telefo-
ne: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Village Santana. Para 
uma pessoa. Falar 
com Celso no telefo-
ne: 99664-3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. 
Tratar com Walter no 
telefone: 99728-1001 
Guará
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, casa 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
coz inha ,  banhe i -
ro, área de serviço, 
quintal pequeno. R$ 
700,00.  Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 qua-
ros, sala, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço, R$ 500,00. 
Telefone: 3122-4919
Alugo sem fiador, pe-
dregulho. Apartamen-
to com 3 dormitórios 
(1 suíte), 2 vagas, 
sala, cozinha com ar-
mários Guará -. Tele-
fone: 3013-8352
Guará - Alugo casa na 
Vila Alves, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 
R$ 750,00.  Telefone: 
3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal, garagem 
R$ 180.000,00; Te-
lefone: 3132-8151 - 
Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem 2 carros, área 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
LOCAL: portal, https://www.iniciativabr.com
Nos termos do Provimento GP-CR nº. 04/2014, FAÇO SABER, a quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que 
até o dia 11 de janeiro de 2018 às 17:15 horas, estará aberto o prazo para recebimento de propostas de compra do bem penhorado no 
processo abaixo relacionado, em tramite na VARA DO TRABALHO DE LORENA DO TRT DA 15ª REGIÃO, Exmo. Juiz do Trabalho Dr. Wilson 
Candido da Silva. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor/intermediador credenciado junto ao TRT15ª, JOSÉ VALÉRO SANTOS 
JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com com cópia para valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com.
A maior das propostas recebidas durante o período estipulado para venda dos bens ficará visível no portal www.iniciativabr.com, a fim de 
que qualquer outro interessado possa suplantá-la, no mesmo prazo.
Processo: 00170800-37.2009.5.15.0088 – VARA DO TRABALHO DE LORENA – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Autores: DAYANA DE SOUZA BARBOZA, DANIELA GOMES RAIMUNDO, ADRIANA FREITAS DE MORAES, JULIANO MONTEIRO DA 
SILVA, ROSANA LOPES DOS REIS NUNES, AMANDA SUELLEN DOMINGOS DA SILVA, LUCIANA APARECIDA DOMINGOS DA SILVA, 
AMARILDO LUIZ DE FARIA, CLAUDINEIA MAURICIO COSTA LIZARDO, ANDERSON JEAN DE OLIVEIRA, THIAGO JOSE PIMENTEL 
SILVA. Réu: CAVALCANTE & QUENTAL LORENA LTDA - ME - CNPJ: 07.772.795/0001-03; EDIVALDO GERMANO DOS SANTOS - CPF: 
933.568.975-00; BRUNO LIMA MONTEIRO - CPF: 383.941.758- 99; LEONARDO LUNA REIS - CPF: 378.395.578-56; ALCIONE ASSIS 
MONTEIRO - CPF: 052.772.027-57
BEM: “Um terreno constituído de parte do lote 8 da quadra 38 do loteamento denominado Vila Ayroza, situado no perímetro da 2ª Circunscrição 
Imobiliária desta cidade, com frente para a rua Vinte e Sete, para a qual mede 8,44ms.; 23,00ms. do lado que divide com o lote 9; 21,20ms. do
lado que divide com a Escola Estadual de Primeiro Grau Cidade Rochdale, antes com o lote 7; e 13,40ms. nos fundos, onde confronta com os 
lotes 25 e 26, da mesma quadra, encerrando a área de 231,88m².” Cadastro de contribuinte nº 23222.23.35.0148.00.000.01 Obs.: Av.2 - A rua 
Vinte e Sete passou a denominar-se Rua Topázio. Matriculado sob o nº 10.377 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco. ÔNUS: Consta 
na referida matricula Av.08 Indisponibilidade do bem; Av.09 Penhora expedida pela Vara da Justiça do Trabalho de Lorena, proc. nº 1708-
2009.37.088.15. Obs.: Existe construção/imóvel no terreno supra. Localização: Rua Topázio, nº 250, bairro Jardim Mutinga, Osasco-SP.
Avaliado em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil de Reais). DISPONÍVEL NO PORTAL www.iniciativabr.com 
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR DO TRT DA 15ª REGIÃO E DISPOSIÇÕES 
GERAIS ESTIPULADAS PELA M.M. JUIZ RESPONSÁVEL;
1 - CORRETOR CREDENCIADO: Nomeio, para realização da alienação, o sr. Valéro S. Júnior, CRECI/SP sob n.º 67.881, corretor credenciado 
no âmbito deste Tribunal, nos termos do art. 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014.
2 - PREÇO MÍNIMO: Fixo o preço mínimo de alienação em R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais), ou seja, 65% 
do valor de sua avaliação nos autos.
3 - PRAZO DO PROCEDIMENTO: Defiro o prazo de 120 dias para a alienação do bem, prorrogável a pedido do corretor e a critério do Juízo. 
O início do prazo será contado a partir da publicação de edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
4- COMISSÃO DO CORRETOR (por fora): O licitante (adquirente) deverá pagar ao Sr. José Valéro Santos Júnior, além do preço da arrematação 
e em razão dos serviços realizados, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da venda, no prazo a ser determinado pelo Juízo,
após a homologação da proposta. 
5– PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO: Ocorrendo as propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:
a) o pagamento à vista;
b) proposta com menor número de parcelas;
c) proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar.
6- FORMAS DE PAGAMENTO:
a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 24 horas a contar da intimação da homologação da proposta vencedora.
b) A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 06 (SEIS) parcelas mensais fixas e consecutivas, sempre por meio 
de depósito judicial. O parcelamento em lapso temporal maior que 06 (SEIS) meses será submetido à apreciação do M.M. Juízo responsável 
pela alienação. Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a licitação será desfeita, perdendo o 
licitante/adquirente 50% do valor já depositado em favor da execução.
7- FORMAS DE AQUISIÇÃO: De acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de ônus 
tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o licitante e o anterior proprietário do bem.
8 – AUTORIZAÇÃO AO CORRETOR: Fica autorizado ao Corretor Judicial, ou quem ele designar, a efetuar visitas ao local onde se encontram 
os bens submetidos à venda direta, acompanhados ou não de interessados na alienação, podendo fotografar os bens, independentemente do
acompanhamento de Oficial de Justiça. É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de 
incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa de até 20 por cento do valor da causa, nos termos do parágrafo 
2º do artigo 77 do NCPC. Caberá ao corretor nomeado proceder aos atos necessários à divulgação da venda, inclusive e a seu critério, 
publicação em jornal de ampla circulação local.
9 – ACORDO OU PAGAMENTO DE DIVIDA: Havendo acordo entre as partes ou pagamento da dívida, anteriormente à homologação judicial 
da alienação, a executada responderá pela comissão do corretor, no importe de 5% sobre o valor do acordo homologado ou do pagamento 
realizado, sendo critério limitativo para todos os efeitos, o preço mínimo fixado para venda do bem.
10- DISPOSIÇÕES FINAIS: publique-se edital no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, afixandoo no átrio desta Vara do Trabalho. 
Cadastre-se o corretor sr. Valéro S. Júnior como leiloeiro no painel do Pje. Dê-se ciência quanto à sua nomeação. As comunicações judiciais 
ao corretor deverão ser realizadas através do e-mail informado para tal fim. Ciência aos executados por edital, visto encontrarem-se em lugar 
incerto e não sabido e coproprietários do imóvel Celio Wilson Reis (CPF 037.049.928-01) e Gabriela Luna Reis (CPF 383.338.298-80), por 
meio de seus endereços cadastrados junto à Receita Federal, inclusive, no caso desses últimos, de que a sua quota-parte recairá sobre o 
produto da alienação do bem, nos termos do art. 843 do CPC. Ciência à procuradora dos exequentes.
Lorena, 7 de outubro de 2017.
Dr. Wilson Candido da Silva
Juiz do Trabalho de Lorena-SP

JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR
Intermediador – CRECI 67.881-SP

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 n° 476/2017, 
com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, 
para contratação da empresa AKSO PRODUTOS 
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 05.545.381/0001-08, 
cujo objeto consiste na aquisição de testes de reagente 
para cumprimento do Programa Estadual de Controle 
de Qualidade de Água no município e atendimento 
e pactuação do PAVISA – Programa de Ações de 
Vigilância Sanitária
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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 n° 476/2017, 
com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, 
para contratação da empresa VWR PRODUTOS E 
SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA , CNPJ 
00.935.689/0002-27, cujo objeto consiste na aquisição 
de testes de reagente para cumprimento do Programa 
Estadual de Controle de Qualidade de Água no 
município e atendimento e pactuação do PAVISA – 
Programa de Ações de Vigilância Sanitária


