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Guará abre lista do Estado para 
investimento na pavimentação
Ao todo, 25 prefeituras aguardam verbas; investimento será aprovado até julho

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Até julho, 25 municípios 
do Vale do Paraíba devem 
receber recursos do Estado 
para pavimentação e recape-
amento de vias. Os prefeitos 
da região estão agilizando 
projetos para solicitar verbas 
do governo estadual para 
os próximos três meses. Em 
Guaratinguetá, R$ 10 mi-
lhões foram liberados para 
pavimentar o Jardim do Vale 
1 e outros bairros da cidade.

Durante visita a Aparecida 
na última semana, o gover-
nador Márcio França (PSB) 
confirmou os pedidos da 
região. Além de recursos so-
licitados para saúde, turismo 
e segurança, a infraestrutura 
urbana também é um setor 
prioritário para as prefeitu-
ras do Vale do Paraíba. “Tem 
25 prefeitos com previsão 
de novos orçamentos para 
fazer pavimentação, recape e 
manutenção urbana”, revelou 
França.

Com boa relação junto ao 
governador, ambos do mes-
mo partido, o PSB, o prefeito 
Marcus Soliva se antecipou e 
solicitou no início do ano re-
cursos para pavimentar vias 

da região urbana e rural da 
cidade. “Já foram liberados 
R$10 milhões de pedidos fei-
tos por mim há alguns meses 
para o governador. Verbas 
destinadas à infraestrutura 
urbana”, revelou Soliva.

Dentro do pacote de bair-
ros contemplados, o prefeito 
destacou que o investimento 
será feito no Jardim do Vale 
1, Vista Alegre, Vila Bela, 
Engenheiro Neiva e na via 
principal do Pingo de Ouro. 

“Vamos terminar o Vila 
Bela, as ruas sem pavimen-
tação, assim como a Vista 
Alegre. Vamos pavimentar 
a avenida Nossa Senhora de 
Fátima, que liga o Engenhei-
ro Neiva ao Centro, além da 
avenida Sebastião de Camar-
go”, afirmou.

Em contrapartida ao re-
curso encaminhado pelo 
Estado, o Município aguarda 
a assinatura do contrato 
de empréstimo de R$ 8,5 
milhões junto ao Finisa (Fi-
nanciamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento) e 
ao Ministério das Cidades, 
através da União. A proposta 
foi aprovada, e falta apenas 
firmar contrato.

Esse recurso terá como 
destino a pavimentação do 
Jardim do Vale 2, bairro 
que carece de investimentos 
emergenciais há décadas. 
“Vamos chamar a população 
para apresentar um crono-
grama de serviços para que 
a gente possa finalmente 
concluir uma obra que teve 
início há trinta anos, quando 
se fez o loteamento, mas não 
foi feita a infraestrutura que 
a gente vai fazer”.Funcionários da Prefeitura de Guaratinguetá durante trabalho de pavimentação no Jardim Esperança; Guará tem atenção do Estado

Foto: Divulgação

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

Time do Emprego abre vagas 
para nova turma em Lorena

Da Redação 
Lorena 

Lorena está com inscri-
ções abertas para formação 
da nova turma do progra-
ma “Time de Emprego”. O 
programa orienta o tra-
balhador na busca de um 
emprego compatível com 
seus interesses, habilidades 
e qualificações profissio-

nais. Para participar, o 
interessado deve ter idade 
mínima de 16 anos.

O conteúdo do programa 
é desenvolvido durante 12 
encontros, sendo três por 
semana, de três horas cada, 
com grupos de vinte a trin-
ta pessoas. A data prevista 
para início das atividades é 
dia 11 de junho, com aulas 
na Casa da Cultura, das 

8h30 às 12h.
Os interessados em fazer 

parte desse time devem 
comparecer ao PAT, no 
Mercado Municipal, muni-
dos de cópias do CPF, RG, 
comprovante de residência 
e escolaridade.

O atendimento é das 9h 
às 16h, na avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 211, no 
Centro.
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018 – PROC. 178/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de insulinas 
análogas/especiais para cumprir mandato judicial definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: C M HOSPITALAR S/A. CNPJ: 12.420.164/0003-19. Itens: 17, 19, 21, 23
Valor total de: R$ 89.421,30 (oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta 
centavos)
EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA. CNPJ: 61.613.881/0001-00. Itens: 1, 2, 3, 5, 7
Valor total de: R$ 54.174,30 (cinquenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e trinta 
centavos)
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA - ME. CNPJ: 45.651.775/0002-46. Itens: 
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24. Valor total de: R$ 120.531,10 (cento e vinte 
mil quinhentos e trinta e um reais e dez centavos).

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 
banheiro químico, tenda, grade de contenção, gerador de energia, 
palco, arquibancada e serviços de sonorização e iluminação 
para festividades do município, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
23/05/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 10 de maio de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 023/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 01 (um) veículo 
automotor, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo não 
inferiores a 2018, para atendimento da Secretaria Municipal 
da Saúde do município, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
24/05/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 10 de maio de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 

REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de gêneros 
alimentícios; produtos hortifrutigranjeiros; pães; carne 
bovina, suína, ave e embutidos destinados a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Econômico e ao Centro de Referência 
de Assistência Social-CRAS; conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
25/05/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 10 de maio de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 49/2018 
PROC Nº 3162/2018.

LOCATÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA. LOCADOR: MARIA APARECIDA NUNES. 
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua José 
Gemelli, nº 107, Vila Normandia, Lorena – SP, 
onde será instalada a Unidade de Atendimento de 
Reintegração Social. CPF: 005.589.938-26. VALOR 
TOTAL: R$ 12.462,00 (doze mil quatrocentos e 
sessenta e dois reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 
04/05/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 
50/2018 PROC Nº 2780/2018.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA. CONTRATADO: NELSON MORTONI DA 
SILVA. OBJETO: Contratação da empresa responsável 
pela apresentação do Grupo de Viola Caipira Cordas da 
Mantiqueira, que será realizada na Festa Lorenvale, nas 
condições estabelecidas neste contrato e na proposta, 
os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição. CNPJ: 07.514.124/0001-34. VALOR TOTAL: 
R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório

Pregão Presencial nº. 28/2018 – Processo nº. 
178/2018.

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO 
dos itens 15 e 16, tendo em vista que registrados em 
atas juntadas aos autos a Sessão Pública resultado 
onde os itens foram fracassados, que tem por objeto a 
aquisição de insulinas análogas/ especiais para cumprir 
mandato judicial, com base nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Os autos do processo permanecem à disposição para 
vistas dos interessados, no horário das 09h00min 
às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de 
Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP.

O prefeito Marcus Soliva (centro) participa de reunião para debater ações da Polícia Militar contra a criminalidade em Guaratinguetá

Guará prepara licitação para 
monitoramento por câmeras
Investimento previsto pela Prefeitura tem teto de R$ 1 milhão por ano

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Segunda cidade com o maior 
número de homicídios re-
gistrados pela secretaria de 
Segurança Pública no Vale 
do Paraíba, com nove assassi-
natos no primeiro trimestre, 
Guaratinguetá vai implantar 
o sistema de monitoramento 
por câmeras para reforçar a 
segurança. A licitação para 
contratar a empresa respon-
sável pelo serviço será aberta 
ainda neste mês.

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) era uma das 
promessas de campanha de 

Marcus Soliva (PSB), em 2016. 
Após um ano e quatro meses, 
o prefeito entende que é de ex-
trema necessidade auxiliar os 
trabalhos das policiais Militar 
e Civil com imagens de câme-
ras de vídeomonitoramento. 
“Temos que tomar ações reais. 
Poder de Polícia, segurança pú-
blica, é do Estado. O Município 
tem que fazer sua parte”.

Serão instaladas quarenta 
câmeras nas principais vias, 
além de uma central ope-
racional de imagens para 
realizar o monitoramento em 
tempo real. As informações 
serão passadas na hora para 
os efetivos da Polícia Militar 

e da Polícia Civil. A proposta 
estava engavetada e passou 
por alterações, por isso, será 
analisada pelos vereadores 
nos próximos dias.

O investimento previsto gira 
em torno de R$ 800 mil, com 
teto de R$ 1 milhão por ano. 
Os locais onde as câmeras 
serão instaladas não foram 
confirmados, mas se seguir 
o que estava no projeto ini-
cial, os equipamentos serão 
colocados nas entradas da 
cidade, na região central e no 
Pedregulho, além de outras 
principais vias.

Pindamonhangaba conta 
com sistema de vídeomonito-

ramento e busca ampliação 
para um número maior de 
câmeras. Em Cruzeiro também 
há câmeras de segurança na 
região central. São José dos 
Campos e Taubaté são pionei-
ras na região quanto a esse 
método de auxílio às ações de 
seguridade social.

O chefe do Executivo está 
otimista quanto ao projeto e 
aguarda por sua aprovação. 
Se isso acontecer, as câmeras 
poderão ser instaladas em até 
sessenta dias. “Esperamos que 
tudo corra bem, e que ainda 
no primeiro semestre a gente 
tenha as câmeras já funcionan-
do”, concluiu.

Foto: Reprodução
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Atos e Fatos
“É a economia, 
estúpido”

Márcio Meirelles James Carville

É A POLÍTICA, ESTÚ-
PIDO!

Na campanha de Bill 
Clinton em 1992, James 
Carville, estrategista polí-
tico cunhou a frase acima 
para explicar as dificul-
dades do candidato em 
convencer o eleitor.

O que a frase expres-
sava era que os resultados 
da eleição presidencial 
americana estavam inti-
mamente ligados a questão 
econômica do país.

A situação econômica 
do país é um indicador de 
sucesso para o candidato 
governista. É provável que 
o presidente em exercício 
ou o seu indicado usufrua 
dos benefícios de uma eco-
nomia estável.

No atual quadro polí-
tico brasileiro é provável, 
mais que provável, que 
não se confirme a frase do 

assessor de Clinton e sim 
a nossa versão tupiniquim: 
“é a política, estúpido”.

A situação econômica 
do país não é a das mais 
confortáveis, mas conse-
guimos reduzir a inflação, 
estabilizar o dólar (a atual 
variação era esperada), a 
queda espetacular da taxa 
Selic.  Um cenário que 
qualquer governo deseja-
ria: inflação baixa, juros 
em queda e dólar estável, 
apesar do rombo das contas 
públicas.

No bolso do consumi-
dor, taxa de inflação bai-
xa e juros idem, o poder 
de compra se fortalece 
e incentiva o consumo 
plataforma eleitoral para 
ninguém botar defeito.

Além da autoestima 
da população e a relativa 
sensação de estabilidade 
(apesar da taxa de desem-
prego), depois de uma pro-
funda recessão em 2015-
2016, com uma inflação 
em alta, um PIB pífio e 
incertezas econômicas, não 
mexeu no ânimo do eleitor.

Apesar dos problemas 
a serem enfrentados pelo 
próximo presidente como: 
a reforma da previdên-
cia, a reforma tributária 
e a falta de recursos para 
investimento na saúde, 
educação e infraestrutura e 
um buraco de 139 bilhões 
nas contas públicas, as 
perspectivas econômicas 
não são ruins com um 
crescimento do PIB por 
volta de 2,5%, uma infla-
ção menor que 3,5%, uma 
certa tranquilidade para o 

início de governo.
O interessante que o 

presidente Temer poderia 
colher frutos desta es-
tabilidade, mas os seus 
índices de popularidade 
não refletem este cenário 
econômico.

FHC não elegeu o seu 
sucessor depois do suces-
so do Plano Real, mas as 
crises financeiras inter-
nacionais (Coreia, Rús-
sia, México e Argentina) 
na proximidade das elei-
ções puseram em cheque 
os fundamentos da nossa 
economia. Não fez o seu 
sucessor.

O presidente Temer não 
está sozinho neste fel do 
isolamento popular, pois os 
líderes de países desenvol-
vidos amargam impopula-
ridade porque têm a marca 
de reformadores.

O ponto fora da curva é 

o presidente Temer pois os 
líderes mundiais pontuam 
uma popularidade em volta 
de 40%.

A situação política do 
presidente Temer é trágica 
se não fosse hilária: é pos-
sível que seja vaiado até 
em missa de sétimo dia!

O paradigma entre a boa 
economia e a boa política 
não funciona mais.

As possibilidades do 
presidente Temer concor-
rer ao pleito são remotas, 
sem chance. Quanto ao 
apoio, outro problema, 
ninguém quer tirar uma 
foto ao lado do presidente.

Por outro lado, não es-
quecer a força do seu par-
tido que poderá atuar for-
temente em alguns Estados 
e municípios. Uma força 
política nada desprezível!

Um fato que está pas-
sando ao largo das discus-
sões políticas é a formação 
do próximo Congresso 
Nacional que terá, segundo 
analistas, uma renovação 
da ordem de 30%.

Isto posto, o Congresso 
Nacional será o mesmo 
e mais uma vez tornará o 
presidente eleito refém das 
suas inclinações fisiológi-
cas, oligárquicas, sindicais 
e corporativistas.

Aguarda-se que o presi-
dente eleito terá uma baixa 
representação eleitoral em 
função da grande quan-
tidade de candidatos e a 
pergunta que fica no ar: 
como compor uma base de 
sustentabilidade e gover-
nabilidade?

Este filme já vimos!

"O paradigma entre a boa economia
e a boa política não funciona mais"

Foto: Arquivo Atos

Paulo Vieira (centro) teria tentado garantir aprovação de projeto apresentado por Currila; proposta criaria tarifa para água e esgoto em Cruzeiro

Câmara barra projeto de taxa 
única do Saae para entidades
Projeto divide Legislativo, com direito a "ânimos exaltados" na sessão

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os vereadores de Cruzei-
ro tiveram uma acalorada 
sessão na última quarta-
-feira, quando barraram o 
projeto de lei que criaria a 
TSU (Tarifa Social Única de 
Água e Esgoto). A matéria, 
de autoria do vereador Jor-
ge Luiz “Currila” dos Santos 
(SD), criava um valor único 
de R$ 200 para associações 
e fundações. O benefício, de 
acordo com o projeto, se 
estenderia para entidades 
associativas e fundacionais.

Como o projeto necessita-
va de quórum qualificado, 
era preciso que 1/3 da Casa, 
ou seja, que sete vereadores 
fossem favoráveis para que 
o texto fosse aprovado, mas 
apenas quatro parlamenta-
res seguiram Currila: Mário 
Notharangeli (SD), Sérgio 
Blóis (PR) e Paulo Vieira 
(PR).

Já Geraldo Luiz de Souza, 
o Chinho (PR), João Bosco 
(SD), Maria Divina, (PV) e 
Claudete Araújo (PV) fo-
ram contrários à iniciativa. 
Sandro Felipe (SD) não com-
pareceu. Já o presidente 
Charles Fernandes (PR) 
não vota.

Currila justificou a me-
dida alegando que muitas 
entidades assistenciais no 
município pagam mais de 
R$ 200 de conta de água 
ao Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) e que a 
intenção era unificar esse 
valor para todas. 

Uma das críticas enfren-
tadas pelo parlamentar era 
justamente a unificação 
do valor em R$ 200 para 
todas entidades, associa-
ções e fundações, sendo 
que algumas delas pagam 
valores mínimos de conta, e 
com a aprovação do projeto 
poderiam ser oneradas em 
vez de beneficiadas.

Apesar disso, Currila ale-
gou que o projeto não en-
globaria entidades já bene-
ficiadas ou isentas da conta. 
“Temos várias entidades e 
instituições na cidade e esse 
projeto não cria taxa para 
quem é isento, mas sim para 

quem paga acima de R$ 200”, 
explicou.

Ele garantiu que não estava 
criando novas taxas para po-
pulação, como foi ventilado 
durante a sessão de Câmara. 
“Teve mal-entendido de vere-
ador. Expliquei que não está-
vamos criando nenhuma taxa 
para o povo pagar, estamos 
tentando fazer um projeto 
para ajudar as instituições 
e entidades, criando uma 
igualdade entre elas”.

Ao longo da sessão, o ve-
reador Paulo Vieira (PR) 
se exaltou na tentativa de 
conseguir a aprovação da 
matéria. Mesmo não sendo 
o autor oficial da proposta, 
o parlamentar buscou de 
todas as formas articular a 
aprovação.

Interlocutores da Câmara 
garantem que antes de con-
cluir a rejeição do projeto, 
Vieira teria interrompido a 
sessão para dialogar com os 
vereadores de seu partido co-
brando fidelidade partidária. 
O vereador Chinho, também 
do PR, foi um dos que se 
posicionaram contrários à 
medida. “Eu achei que teria 

um impacto na despesa do 
Saae. Falando por mim, acre-
dito que não deveria votar 
porque ia tirar a receita do 
município. Além disso, só o 
Executivo poderia mandar 
um projeto como esse”, jus-
tificou.

Sobre a exaltação do cole-
ga de bancada, Chinho não 
detalhou do debate. “Eu acho 
que no momento da votação 
o vereador Paulo Vieira se 
exaltou porque gostaria que 
votássemos favoráveis. Ele 
nos chamou para tentarmos 
entrar em entendimento por-
que devemos ter fidelidade 
partidária, mas como o pro-
jeto era de um vereador de 
outro partido, votei contrário, 
tranquilamente”, argumentou.

Especulações dão conta 
de que o projeto teria sido 
idealizado pelo vereador 
Paulo Vieira, o que não foi 
confirmado por Jorge Luiz 
"Currila". “Eu conversei 
com todos os vereadores, 
inclusive com o Paulo, que 
me apoiou e que gostou do 
projeto”, disse o autor do 
projeto.

Caso o projeto fosse apro-

vado, uma das fundações 
mais beneficiadas seria a 
Facic (Faculdade de Ciência 
Humanas de Cruzeiro), que 
tem ligações estreitas com 
Vieira. “Pode até ser, mas 
eu não pensei somente em 
uma instituição, mas sim em 
todas que temos na cidade. 
Agora se vai favorecer A ou 
B eu não sei, mas não é a 
nossa intenção”.

A vereadora Maria Divina 
(PV), justificou ser contrá-
ria ao projeto por questões 
técnicas. “Por se tratar de 
concessão de isenção parcial 
de valores, já que foi fixado 
um teto único de R$ 200, 
o Executivo teria que apre-
sentar, necessariamente, o 
estudo do impacto orçamen-
tário, bem como o sistema 
de compensação tributária 
a ser utilizada para cobrir 
as despesas surgidas em 
decorrência da instituição 
da tarifa social”, respondeu 
por nota. 

Procurado pela reporta-
gem do Jornal Atos, o ve-
reador Paulo Vieira não foi 
encontrado para responder 
as questões sobre o projeto.



11 DE MAIO DE 20184

Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – 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, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 

de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 
4 quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – 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 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 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 apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
–  c /p rocesso  de 
usocapião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 

infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., 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 San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala, co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352

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 Feline 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. 
Telefone:  99779-
7939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço 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 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. 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 traba-
lhar sábado e do-
mingo 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 residen-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone:  99627-
5443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua 
casa, faz reformas, 
encanados, pintor. 
Falar  com Pedro 
no telefone: 99606-
2419
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  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 esta-
do 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 te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 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, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
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 mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-

Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará
Vendo casa na Vila 
Bela, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro + 
2 cômodos quintal. 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: 2103-2599 
- Guará


