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Execução deixa
dois mortos e um
ferido em Cruzeiro

Homem de 46 anos e uma menor de
16 foram mortos a tiros; jovem de 22
foi baleada mas sobrevive ao crime
Foto: Reprodução

Vítimas de crime bárbaro da manhã de sexta-feira, em Cruzeiro
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A cidade Cruzeiro amanheceu em choque com
mais um bárbaro crime que
aconteceu na manhã dessa
sexta-feira. Um homem de
46 anos e uma adolescente
de 16 foram mortos a tiros
no bairro Vila Pontilhão, em
uma casa que fica às margens da SP-52. Uma terceira
pessoa, uma jovem de 22
anos, também foi baleada,
mas sobreviveu.
De acordo com a polícia,
as vítimas estavam em casa
quando um homem teria
chamado pelo dono do imóvel, que saiu para atendê-lo.
Do lado de fora a vítima,
que trabalha de segurança,
foi alvejado. O atirador ainda entrou na casa e atirou
contra as duas jovens, 22 e
16 anos.
Informações preliminares
dão conta de que a adolescente seria namorada do
segurança e a jovem de 22,
apenas uma amiga.
O homem de 46 anos levou
um tiro na cabeça e morreu
no local. A jovem de 16 anos
foi alvejada com um tiro no
rosto e outro no tórax e não
resistiu. A jovem de 22 anos
foi atingida com cinco tiros,
nos braços e rosto.
A única sobrevivente do
crime contou à polícia que
se fingiu de morta para
poder escapar do assassino.
Assim que o criminoso saiu
da casa ela chamou ajuda.
Ela foi socorrida pelo Corpo
de Bombeiros ao pronto-socorro da cidade e não corre

risco de morte.
De acordo com a polícia, os
três não tinham passagem,
mas foram encontradas porções de maconha e cocaína
na casa. A Polícia Civil vai
investigar o caso.
Números - Segundo os
dados da secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo, a cidade de
Cruzeiro registrou aumento
de mais de 133% nos casos
de homicídios dolosos (quando há intenção de matar). No
primeiro semestre do ano
passado foram três homicídios dolosos contra nove no
mesmo período de 2017.
Apesar do aumento, em
entrevista a uma emissora
de rádio, o capitão da Polícia Militar William Tadashi,
comandante da Quarta Companhia do 23º Batalhão de
Polícia Militar do Interior,
considera os números baixos. “Na verdade, apesar do
percentual ter sido alto, o
número de ocorrência não
teve aumento tão grande,
para 90 mil habitantes é um
número pequeno ainda”.
Ainda durante sua entrevista, Tadashi disse que a PM
tem agido na cidade, mas que
crimes como esse são difíceis
de se evitar. “O homicídio é
um crime difícil combater,
até mesmo porque alguns
deles são passionais, ou seja,
filho que matou padrasto, um
irmão que matou o outro,
mas a PM está atuante na cidade e verificamos uma queda no número de roubo de
veículos de 50%, e também
de roubos comuns, ou seja,
os crimes estão diminuindo”.

Pai é preso acusado de
violentar a própria filha
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POLÊMICA DO IPTU EXTRA | NA Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, na manhã da última
segunda-feira, que os moradores que realizaram obras de ampliação, de área coberta de seus imóveis e que
não a comunicaram, terão que pagar uma cobrança extra do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A
medida gerou polêmica no município e foi denunciada ao Ministério Público.
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Menor que assassinou taxista é
transferido para Caraguatatuba
Adolescente de 16 anos está internado na Fundação Casa desde
segunda-feira; vítima foi atacada por dupla na última semana
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O menor de 16 anos que
participou do latrocínio do
taxista José Francisco de Oliveira, de 74 anos, e foi preso
na última semana, acabou
transferido para a Fundação
Casa de Caraguatatuba. Nesta semana, boatos de que o
menor estava em liberdade
causaram revolta em alguns
moradores de Guaratinguetá.
O menor foi detido junto
a Robson Vilela Barbosa, 23
anos, no bairro Santa Luzia.
De acordo com a Polícia Militar, ambos confessaram a autoria do crime contra o taxista. O menor foi levado à DIG
(Delegacia de Investigações
Gerais) de Guaratinguetá,
onde prestou depoimento, e
de lá foi para a cadeia pública
de Aparecida.
O delegado assistente da
DIG, Francisco Sannini Neto,
confirmou que o rapaz de
16 anos passaria por uma
audiência de custódia no Fórum de Guaratinguetá no dia
seguinte. No fim de semana
boatos informavam que o
menor estaria em liberdade,
o que não foi confirmado.
No fim da tarde da última

segunda-feira o acusado foi
transferido para a Fundação
Casa de Caraguatatuba, após
o Estado liberar uma vaga de
internação. O menor responde por ato infracional análogo ao crime de latrocínio.
Ele poderá ficar internado
nessa unidade por até 45 dias
aguardando a conclusão do
processo. Após o veredicto,
será informado o destino do
menor.
Latrocínio – O menor e
Robson acionaram o taxista
José Francisco de Oliveira por
volta das 13h da quarta-feira,
26. A dupla tinha intenção de
roubar um taxista, atraíram
José Francisco para uma área
afastada da região central,
próximo a Colônia do Piagui,
quando anunciaram o assalto.
Segundo os depoimentos,
o taxista teria tentado se
defender, mas foi atacado
pela dupla. Robson aplicou
um golpe conhecido como
mata-leão e matou o taxista.
A dupla roubou R$ 160, ocultou o cadáver em uma região
de difícil acesso no bairro e
fugiu com o carro da vítima.
No mesmo dia, a família
de José Francisco acionou a
PM, que localizou o carro na
madrugada de quinta-feira. A

Foto: Divulgação

“Inhão”, o adolescente de 16 anos que confessou o assassinato

Polícia Militar chegou à dupla
no fim da tarde de quinta.
Eles confessaram a autoria do
crime e levaram os PM’s até
o local onde abandonaram
o taxista.
Além do menor, Robson

responde por latrocínio e
corrupção de menores.
Está programado para este
sábado um protesto pacifico
para lamentar a morte do
taxista e cobrar maior segurança na cidade.
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Pai é preso acusado de
violentar a própria filha
Um homem foi preso por
estupro de vulnerável na
manhã da última quarta-feira, em Cachoeira Paulista.
O criminoso é acusado de
abusar, por diversas vezes,
da própria filha.
Segundo a Polícia Civil, Jurandir Marques Ferreira, que
não teve a idade divulgada,
foi denunciado por pessoas
próximas a garota, que na
época dos abusos tinha menos de 14 anos.
O estuprador foi encaminhado à Cadeia Pública
de Lorena, e permanece à
disposição da Justiça.

Foto: Divulgação

Detido por estupro em Cachoeira

Homem é assassinado
com cinco tiros em Guará
A Polícia Civil de Guaratinguetá iniciou uma investigação, na última segunda-feira,
para apurar o assassinato de
um homem de 44 anos, que
ocorreu na madrugada do
último domingo.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima
caminhava pela rua Inglês
de Souza, no Tamandaré,
quando foi surpreendida
por dois atiradores, que

realizaram cinco disparos.
O homem, que foi ferido
na cabeça e na coxa, foi
levado ao Pronto Socorro,
mas acabou não resistindo
aos ferimentos.
Além de documentos, no
bolso da calça da vítima
foram encontradas três
cápsulas de cocaína.
Até o fechamento desta
edição nenhum suspeito
havia sido preso pelo crime.

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
POR INICIATIVA PARTICULAR nº009/2017
O (A) Doutor (a) ELIAS TERUKIYO KUBO, Juiz (iza) da Vara
do Trabalho de Lorena, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, nos autos do processo
nº 0000022-58.2014.5.15.0088, entre partes: RECLAMANTE:
VANESSA APARECIDA NASCIMENTO VERÔNICA + 203
reclamantes, autor, e RECLAMADAS: DENTAL PREV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME CNPJ: 73.896.722/0001-92,
ENCONTRA-SE ABERTA A ALIENAÇÃO POR INICIATIVA
PARTICULAR DO IMÓVEL MATRÍCULA 18.490, DO OFICIAL
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LORENA/SP, com a seguinte
descrição:
Dados do imóvel: Matrícula: 18.490 – 1º Cartório-LORENA/
SP. Localização: Rua Paraíba, 05, Bairro: Cidade Industrial, Cidade: LORENA UF: SP, CEP: 12609167. Descrição: Um terreno
de formato irregular, medindo 81 metros de frente para Estrada
Municipal Santa Terezinha, 13 metros em curva para Estrada
Municipal Santa Terezinha com a Rua Paraíba, 85 metros de
frente para a rua Paraíba, 120 metros nos fundos, 100 metros
do ado esquerdo de quem olha da Estrada, encerrando área de
10.109m². Proprietário: Industria Comercio e Representações Poli
Products Ltda. Avaliação: R$ 3.000.000,00. Data de avaliação:
20/09/2016. Data Penhora: 27/08/2014.
Preço inaugural de venda: R$ 1.510.000,00 (Hum milhão
e quinhentos de dez mil reais) com pagamento à vista, nos
termos da melhor proposta até o momento apresentada nos
autos – id- 1610372.
O prazo da alienação será de 30 dias contados a partir
da publicação do edital de alienação no Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho.
Havendo no processo proposta mais vantajosa que a inaugural
dirigida ao Juizo e dentro do prazo da alienação, findo este, todos
os ofertantes serão intimados para, em 5 (cinco) dias, dizer se
cobrem a proposta concorrente.
Remanescendo dois ou mais concorrentes em franca disputa
o Juízo agendará audiência para ouvir proposta final, aberta a
sessão ao público.
Não haverá fixação de comissão de corretagem ante a modalidade da venda.
A alienação será efetivada em modo originário em analogia ao
disposto no art. 130 CNT, ficando o imóvel livre de quaisquer ônus.
Esclareço ser critério de desempate o pagamento em menor
número de parcelas.
Sendo o pagamento efetuado em parcelas o imóvel será
gravado com hipoteca judicial, executável em caso de inadimplemento.
Não havendo manifestação de outros interessados no
prazo acima assinalado, restará aceita a oferta inaugural, que
deverá ser comprovada nos autos no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas da homologação do resultado da alienação, da qual será
intimado o seu ofertante.
Lavrado o auto a alienação torna-se á perfeita, acabada e
irretratável, nos termos do art. 903do CPC, perdendo o adquirente, em caso de desistência, metade do valor depositado, em
favor da execução.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, que será publicado no Diário
eletrônico da Justiça do Trabalho, em jornal local de ampla circulação e afixado no local de costume, na sede da Vara. LORENA,
01 de Agosto de 2017. Eu FELIPE RIBEIRO VISCONTI, Diretor
de Secretaria Substituto, assino o presente.

Bastidores da Política
Os quatro cavaleiros…

…do Apocalipse – Parece
que se tornou consenso nas
principais rodas políticas de
Lorena, que até o momento,
apenas quatro nomes se destacam num eventual cenário
eleitoral para decidir a futura
Prefeitura da cidade: Marietta
Bartelega, Silvio Ballerini,
Renato Marton e João Bosco
Romeiro. Segundo os mais
céticos, o que passar destes é
mera especulação. Salvo alguma revelação extraordinária
tipo um ‘efeito Dória’!

‘Palavra cassada’

O segundo semestre do
Legislativo de Guará começou
quente na última segunda-feira, com a mesa diretora da
Câmara tendo que se posicionar no sentido de quem manda
no plenário, principalmente
no que diz respeito à Tribuna
Livre. A franquia do espaço
ao ex-vereador Moura Brasil
para falar sobre Plano Municipal de Educação, teve que
ser interrompida na metade
do tempo previsto, porque em
dez minutos de escracho em
cima do prefeito, vice, secretários e vereadores, não foram
suficientes para o ‘imaculado’
entrar no assunto agendado.
Coube a mesa diretora decidir por cassar a palavra do
‘falastrão’, o que o presidente
determinou de pronto.

Alguém responde

Tem eleitores, quer dizer,
moradores de Canas perguntando pelas esquinas, já que
oficialmente ninguém fala,
detalhes sobre o sorteio das
novas casas populares que está
para acontecer em breve na cidade. Eles buscam saber além
das informações sobre o local
das inscrições e documentos
necessários divulgados nas
redes sociais, se existe jogo
de ‘cartas marcadas’, e principalmente a data do sorteio. De
acordo com a turma da padaria,
há suspeitas de vereadores
trabalhando em lista secreta
de nomes, para favorecimento
eleitoral.

O sobe e desce das
contas

A temperatura política de
Lorena foi ao máximo esta
semana com as atenções voltadas aos vereadores, que na
sessão desta segunda-feira
deverão discutir as contas de

2013 do prefeito Fábio Marcondes. Entre boatos e fatos,
representantes da oposição
sinalizando possibilidades de
entendimento com governistas
para não travar a boa fase da
administração. Em meio ao
‘sobe e desce’ das intenções
de votos, o secretário de administração Luiz Fernando, com
um ‘tom conciliador, seguindo
de reunião em reunião (hora
com a oposição, hora com a
base) buscando unir os opostos
na aprovação das contas. Há
quem aposte no bom senso
até entre os mais radicais do
legislativo.

‘Acordo & acordão’

O recesso parlamentar de
Lorena terminou antes do
previsto. Nesta sexta-feira,
pareceu oportuno ao presidente
Vademilson da Silva, o Tão,
convocar uma extraordinária
para acertar alguns procedimentos internos do Legislativo.
Em um dos projeto de resolução aprovado por unanimidade, tornou-se possível a eleição
antecipada para presidente.
Em um outro, deu o que os
governistas esperavam: a responsabilidade pela contratação
de assessores, no limite de três
por gabinete, passa ser de responsbilidade de cada vereador
e não mais da presidência. Com
isso o presidente Tão igualitou
a quantidade de comissionados
por parlamentares colocando
um ‘ponto final’ numa discórdia entre situação e oposição.
Qualquer semelhança com um
eventual ‘acordão’, pode ser
mera coincidência...

Palanque eleitoral

Os ajustes às novas medidas dos imóveis de Pindamonhangaba, refletidas no IPTU
deste ano como tributo complementar, assustou ‘gregos e
troianos’ na cidade, acionando
a ‘liga da justiça’ da Câmara
Municipal. Entre as discussões
sobre o cabível e o incabível, a
oposição encontrou a oportunidade perfeita para montar mais
um palanque eleitoral contra o
prefeito Isael Domingues.

Quem bate mais?

Com o IPTU de Pinda nas
‘alturas’ (após o acréscimo do
valor complementar) a disputa entre Roderley Miotto e
Rafael Goffi sobre quem ‘bate
mais’ no prefeito tornou-se
explicita. Para superar o discurso de Miotto na Câmara,

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

Goffi encontrou o campinho
do Ministério Público para
potencializar sua atuação, junto
com Renato Cebola e Ronaldo
Pipas. Agora, a especulação
avalia para saber entre os divididos do ‘PSDB’ qual dos dois
bate mais na administração.
Disseram que independente de
quem levou a ‘faca financeira’,
muitos já tem o prefeito Isael
Domingues como vítima dos
‘ilusionistas’ políticos‼!

por procrastinar o desafio de
regularizar o residencial.

CAB ou não CAB?

…a mesma picanha os
vereadores de Cachoeira Paulista, Carlinhos da Saúde e
Max do Casemiro, ainda que
o churrasqueiro seja o próprio Edson Mota. Parece que
a ‘carne torrou’ após um ter
desmentido o outro na tribuna
da Câmara, sobre a quantidade
de terapeutas atuando na rede
municipal de saúde. Segundo a
crítica local, até na disputa de
quem ‘puxa mais o sa…’ do
prefeito entre os vereadores,
tem dado confusão‼!

Se a divulgação parcial da
auditoria realizada pelo Instituo Getúlio Vargas, no contrato
da CAB - permissionária do
Saeg para cuidar do esgoto de
Guaratinguetá - deixou muitas
personalidade que passaram
pela gestão da Autarquia com
‘a pulga atrás da orelha’, imagine quando se tornar público
todos os detalhes do relatório?
Esta semana, Miguel Sampaio
deu a entender em várias entrevistas que a CAB não foi a
grande vilã do caos financeiro
do Saeg, como muitos atribuíram até então. Apesar do apelo
da classe política para romper
com a Companhia, o próprio
relatório do Getulio Vargas
aconselha sua permanência
no setor para seguir a meta de
100% do esgoto tratado até
2020.

Prestação de contas

Remédio amargo

Não convidem para…

Parece que vai demorar um
tempo para o prefeito Edson
Mota se acostumar que na vida
pública se presta conta de tudo.
A sociedade de Cachoeira Paulista está querendo saber sobre
a prestação de contas do baile
beneficente que seu gabinete
promoveu dias atrás em prol
da Santa Casa local. De acordo
com aristocracia cachoeirense,
ele não justificou o valor arrecadado na bilheteria, quanto
se levantou com a venda das
bebidas e ainda, como vai dar
entrada no caixa da Prefeitura.
Calcularam na Padaria da rua
de trás, que pela lotação do
Literário, a baile não rendeu
menos que R$ 20 mil…

Vereador honorário

Moradores do Clube dos
500 prometem homenagear o

vereador João Pita, em reconhecimento a uma benfeitoria
inédita conquistada para o
bairro. Após passar o período de 30 anos reivindicando
melhorias para o Clube e, sem
retorno do poder público de
Guará, bastou seis meses de
administração Marcus Soliva
para o Pita ser atendido e o
bairro enfim caminhar para
regularização. Surpresa para
muitos, o fato do bairro ser
ainda ‘clandestino’ e decepção
com os três últimos prefeitos

Seguindo seu primeiro ano
de governo com ‘orçamento
alheio’ e dificuldades que o
processo de transição não revelou, o prefeito de Pinda, Isael
Domingues, busca fazer das dificuldades do primeiro semestre um ‘remédio amargo’ para
vencer os desafios vindouros.
De acordo com os moderados
da cidade, problemas pontuais
na saúde, falta de certidões,
dificuldade de repasse de recursos às entidade e endividamento subliminar da máquina
pública, tem levado Isael a
tomar uma série de medidas
aparentemente contraditórias
neste primeiro momento, para
acertar o ‘passo’ neste futuro
bem próximo.

O perígo mora em
casa

Após a tentativa frustrada
de conquistar a prefeitura de
Cruzeiro na eleição passada,
o agora diretor de municipal,
Diego Miranda, conseguiu
bons dividendos com a reestruturação do turismo municipal,
‘nas barbas do prefeito Thales
Gabriel, que necessariamente
faz o discurso discreto de
reeleição. Comenta-se pelos
cafezinhos do centro, em especial na Padaria Caravela, que o
‘ciúmes’ está no ar...

9 DE AGOSTO DE 2017

3

Cobrança de IPTU extra
cria polêmica em Pinda
Prefeitura afirma que cobrança atinge 19 mil imóveis;
vereador Rafael Goffi leva caso ao Ministério Público
Foto: Arquivo Atos

Trabalho de pavimentação em rua de Pinda; Prefeitura implantou IPTU Complementar e gerou revolta entre moradores
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, na manhã da
última segunda-feira, que os
moradores que realizaram obras
de ampliação, de área coberta de
seus imóveis e que não a comunicaram, terão que pagar uma
cobrança extra do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano).
A medida gerou polêmica no
município e foi denunciada ao
Ministério Público.
De acordo com o diretor de
Receitas e Fiscalização Fundiária,
Vicente Corrêa, dos quase setenta
mil imóveis do município, mais
de 19 mil foram ampliados sem o
consentimento do Executivo. Este
número foi descoberto através de
imagens feitas por satélite.
Para Corrêa, a medida é neces-

sária para regularizar a situação
dos imóveis. Os proprietários das
moradias receberão, a partir desta
semana uma notificação e um novo
carnê com a cobrança de IPTU
Complementar referente a 2017.
Os moradores que optarem em
pagarem o imposto à vista, até o
próximo dia 15, terão um desconto
de 10%. Caso não consigam quitar
o valor de uma vez, os proprietários podem pagá-lo em até cinco
parcelas.
O anúncio causou descontentamento pelo município. É o caso
do vendedor, Ivan de Oliveira, 31
anos, que reformou e ampliou a
casa em que mora com a família
no São Benedito. “É uma sacanagem com o povo porque cada hora
inventam uma coisa pra gente pagar. Minha família está passando
por problemas financeiros, e do
nada vem essa notícia, pegando

a gente desprevenido. Ainda não
recebi o novo carnê, mas meu
pai pretende ir na Prefeitura
reclamar”.
Poucas horas depois do anúncio
do Executivo, o vereador, Rafael
Goffi (PSDB), publicou um vídeo
nas redes sociais, afirmando que
protocolou uma representação no
Ministério Público contra o imposto. Além de afirmar que medida
infringe a Constituição Federal, o
parlamentar revelou que, assim
como a população, a Câmara não
foi anteriormente comunicada
pela Prefeitura sobre a iniciativa.
Executivo – A reportagem solicitou à Prefeitura um posicionamento sobre o caso e a previsão
de quanto será arrecadado com
o IPTU Complementar, mas nenhuma resposta foi encaminhada
à redação do Jornal Atos até o
fechamento desta edição.

Santa Casa de Cruzeiro desmente
limitação de exames diários
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Santa Casa de Misericórdia de
Cruzeiro negou que tenha determinado um limite para a realização
de exames no hospital. A situação
foi divulgada no início da última
semana, quando um aviso, que teria
sido colado na parede do hospital
“viralizou” nas redes sociais.
A entidade é comandada por
meio de intervenção municipal
desde outubro de 2015, já em meio
à séria crise que coloca em risco o
atendimento. Desde então, o hospital
sempre foi um dos grandes gargalos
da administração. Apesar de ter ganho um fôlego ao longo do primeiro
semestre, as reclamações seguem
constantes. Na última semana, mais
uma ganhou projeção.
Um aviso fixado na entidade estipulava um limite de exames feitos
pelo SUS (Sistema Único de Saúde),
como os hemogramas, que não
deveriam ultrapassar o limite de
15 por dia. Outros exames também
estariam limitados, como raio-X de
tórax (dez), eletrocardiograma (dez)
e até mesmo tomografia (dois). No

último, a cidade tinha relatos de
que a aparelhagem sequer estaria
funcionando.
Por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura, a entidade desmentiu que exista um limite de exames,
mas alegou que muitos pacientes
procuravam o Pronto Socorro da
entidade exclusivamente para solicitar e realizar exames. De acordo
com a administração, a intenção do
comunicado era orientar os médicos
da necessidade de conter os pedidos.
Uma funcionária, que preferiu não
se identificar, relatou que muitas
pessoas procuram com frequência
o Pronto Socorro exigindo exames
para os médicos, que acabam cedendo ao pedido. Esses casos, segundo
a funcionária, estão cada vez mais
frequentes. Para ela, é preciso o entendimento por parte dos usuários
do SUS de que “o Pronto Socorro
não é uma clínica médica”, e que “a
procura deveria ser feita primeiramente nas UBS’s (Unidades Básicas
de Saúde) dos bairros”.
“Algumas pessoas vêm mais de
duas vezes por mês e buscam sempre
a realização de exames, principalmente de sangue. Isso gera um fluxo

muito alto”, contou.
A entidade ressaltou que o comunicado foi uma maneira encontrada
pela administração do Hospital
para auxiliar os médicos na hora
de negarem exames quando clinicamente não são necessários. “Os
médicos mesmo depois de avaliar e
ver que não existe a necessidade de
exames, sofrem algumas coações dos
usuários e acabam cedendo, por isso
colocamos o comunicado como uma
forma de reeducação os usuários”.
A Santa Casa garantiu que somente em julho foram realizados mais
de seis mil exames de laboratório,
ou seja, que não houve limitação
das avaliações feitas pela entidade
durante esse período.
Segundo a comunicação, a entidade confirmou que caso o paciente
tenha urgência, o exame será feito,
independentemente do número que
já tenha sido realizado no dia.
A secretária de Saúde, Ana Inês
Costa, confirmou que todos os pacientes que procurarem o Pronto
Socorro serão atendidos com realização de exames. “O que limita
os exames são a necessidade dos
pacientes”.
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6132 – Pinda
VENDO ou TROCO
Casa c/ terreno 5x25
– Vila Rica – c/2dorms., banh.,copa/
coz., sala, garagem
p/2 carros. Tr.F:
99186-6523 – Pinda

Vendo Corsa Classic, 2006, preto ou
troco por carro de
menor valor. Telefone: 99637-3405

– Pinda

Eletricista residencial, 30 anos de
experiência, instalação completa e
reparos em geral.
Falar com Jairo. TeVendo Fox, 1.0, vermelho, 2 portas, ar VENDO Uno Mille lefone: 3122-3448
condicionado, 2006, Fire ano 2008 – 4 ou 98108-2492
Valor R$ 14.500,00. pts. R$ 14.700,00. Frete mudanças e
Telefone: 3126-1576 Tr. F: (12) 3643- carretos em geral
ou 99759-4556. Fa- 4948/99115-2326 é com o expressilar com Ney
nho mineiro. Tele– Pinda
Vendo fusca, ano V E N D O K o m b i fone: 3125-1136 ou
1 9 8 3 . Va l o r R $ STD ano 97 – R$ 99776-6640
4.500,00. Telefone: 10.500,00. Tr. F: (12) Montador de mó99756-4241
3643-4948/99115- v e i s . O r ç a m e n t o
sem compromisso.
Vendo ou troco gol 2326 – Pinda
bola, ano 1996, 1.0 VENDO Fiat Punto Paulinho no telefoplus. Telefone: 3125- a1.4 ano 2010. R$ ne: 3122-6121 ou
8765 ou 99736-9209 24.500,00. Tr. F: (12) 99715-5971
Vendo corsa wind, 3643-4948/99115- JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
1.0, azul, documen- 2326 – Pinda
to ok, duas portas, VENDO Palio Fire pintura com pistola.
em bom estado, ano 2008 – 4 pts. R$ Telefone: 99627ano 1996. Valor R$ 15.500,00, Tr. F: (12) 5443 ou 99245-2190
6.800,00. Telefo- 3643-4948/99115- Pedreiro constrói
ne: 2103-0860 ou 2326 – Pinda
sua casa, faz refor99169-4073
mas, encanados,
VENDO I 30 HynVendo moto 125 dai ano 2012 – R$ pintor. Falar com
fan, ano 2008, tudo 37.500,00. Tr. F: (12) Pedro no telefone:
ok, preta. Telefo- 3643-4948/99115- 99606-2419
ne: 99776-6844 ou 2326 – Pinda
Contrata-se ven98831-9839
dedora na LJ rouVENDO I 30 HynVendo BIZ 125, ano dai ano 2010 – R$ pa feminina. Envie
2013, partida elétri- 34.500,00. Tr. F: (12) currículo com foto
ca, com 14.000km. 3643-4948/99115- no email curriculummm2016@hotTelefone: 99736- 2326 – Pinda
mail.com
9209
VENDO Honda NXR O hospital materniV e n d o Ya m a h a 150 Bros ES ano
N M A X 1 6 0 a b s , 2011.R$ 6.900,00. dade Frei Galvão
vermelha, 1700km. Tr. F: (12) 3643- está contratando
R$ 12.000,00. 2 ca- 4948/99115-2326 para Serviços Gerais. Telefone: 3128pacetes de brinde. – Pinda
3800
Falar com Caique
VENDO Hyndai H1 C o n t r a t a - s e f a r 99786-0322
Starex Diesel ano
V e n d o S a h a r a 2003 – prata – R$ macêutico (a) para
para trilha, pneus 37.000,00. Tr. F: Guaratinguetá. Conbiscoito, leilão. R$ 3643-2882 – Pinda tato novaopcaod@
gmail.com
1.800,00. Telefone:
VENDO Jetta Va- Montador de moveis
3125-8764
riant 2.5 ano 2008
V e n d o T r i c i c l o – completo – preto em geral. Tratar com
VW1600, em bom – automático. R$ Rafael. Telefone:
estado, pneu novo, 33.000,00. Tr. F: 99130-5888
documento ok. Fa- 3643-2882 – Pinda Frete, mudanças e
lar com Fábio fone:
carretos em geral,
9 9 2 0 7 - 6 5 4 9 o u VENDO Corsa Se- expressinho mineiro,
dan Joy 1.0 flex – em toda região e ca99719-9161
prata. Tr. F: 3643- pital. Telefone: 3125VENDO Pálio 1.3 2882 – Pinda
1136 ou 99776-6640
ano 2004 – 4 pts
– Flex – preto. Tr. V E N D O R e n a u l t Limpa-se terrenos,
F: (12) 99127-0022 Clio 1.0 ano 2004 c h á c a r a , p l a n t a ,
– preto – G – R$ grama e vende 6
- Pinda
11.500,00. Tr. F:
VENDO Parati CL 3643-2882 – Pinda alqueires com casa,
na estrada Guará
1.8 MI ano 97 -2
p t s – p r a t a . R $ VENDO Classic 1.0 e Cunha Telefone:
10.800,00. Tr. F: (12) ano 2011 – preto – 99612-4314
3643-4948/99115- flex –R$ 18.000,00. Pedreiro, obras, gesTr. F: 3643-2882 – so, pintura, elétrica,
2326 – Pinda
Pinda
telhado, hidráulica,
VENDO Kadet GLS
2.0 ano 98 – comple- V E N D O F i o r i n o serviços gerais. Teto – R$ 11.500,00. Furgão 1.3 fire ano lefone: 98158-9119
Tr. F: (12) 3643- 2012 –branco. R$ ou 98835-3779
4948/99115-2326 23.500,00. Tr. F: Garçom e Garçonete, frita-se salgado,
ajudante de coziPREFEITURA DE LORENA
nha, organizamos
sua festa. TelefoEXTRATO DE CONTRATO
ne: 3013-5768 ou
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2017 PROC. Nº
99655-8435
325/2017.
VENDO Siena Fire
1.0 ano 2012 – R$
22.500,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público
dos espaços incorporados no Mercado Municipal
de Lorena objetivando a comercialização de bens e
serviços á população.
CONTRATADA: RODRIGO TAIRA DOS SANTOS
40144036886
CNPJ: 26.385.121/0001-92
BOX: nº UCM19, com a destinação de hortifrut.
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 229,00 (duzentos e
vinte e nove reais).
CONTRATADA: POLIANE CRISTINA DA SILVA
ROSA 37252451852
CNPJ: 28.322.971/0001-77
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais).
BOX: nº UCM26, com a destinação de hortifrut.
CONTRATADA: MICHAEL RODRIGO DE
CARVALHO FLORIANO 44416049803
CNPJ: 27.605.568/0001-92
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 193,00 (cento e noventa
e três reais).
BOX: nº UPS01, com a destinação de tabacaria.
CONTRATADA: GILBERTO MOREIRA CESAR
FILHO 30541990888
CNPJ: 28.270.088/0001-80
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 264,10 (duzentos e
sessenta e quatro reais e dez centavos).
BOX: nº UCM31, com a destinação de prestação de
serviços e mão de obra.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017.

Aulas de reforço de
1 a 4 serie. Falar
com Silvia. Telefone:
3133-2141
Manicure e pedicure
a domicilio. Telefone: 3125-6543 ou
99680-0056
Vende-se um restaurante em Aparecida, não tem luva,
montado, só entrar e
trabalhar. Ligar apos
as 16h no telefone:
99783-1190
Vendo confecção de
uniformes em Lorena, grande, com
cartela de clientes.
Valor 70.000.00. Tel:
99767-9261

Vendo Padaria do
Portal, estudo propostas, ent + dividas.
Telefone: 997783377 ou 99103-1473
Aluga-se loja na
galeria Pasin. Falar
com Priscila. Telefone: 9965-5782
Revendedoras de
para e semijoias,

meu visual. Conta- Aluga-se casas com
to, apenas whats: 2 q u a r t o s , s a l a ,
99608-9921
cozinha. Valor R$
Procuro pessoas 700,00. Telefone:
para formar parce- 3126-2791
ria na revenda de
meus produtos. Lucro certo. Telefone:
98141-1146 ou 11996557-0163

Alugo casa nova no
bairro São Dimas,
com 1 quarto, sala,
cozinha, banheiro, garagem. R$
Vende-se casa lo- 550,00. Tratar no
térica, blindada e telefone: 3125-3748
licitada, em Apareci- Alugo Chácara com
da. Telefone: 99712- piscina, campo fute9695
bol, grama, cozinha
Precisa-se de ma- completa, Telefone:
nicure e cabeleirei- 3125-3526
ra com experiência
para trabalhar no
centro de Guará Fixo mais porcentagem. Telefone:
3133-1571

Multifuncional em
busca de novos
consultores na
região. Telefone:
98271-2203
Preciso de diarista
acima de 30 anos
para trabalhar na
vila Municipal 2, com
serviços Gerais. Tel:
98187-1771
Precisa-se de pizzaiolo com experiência em forno a
lenha. R$ 960.00
= Cesta basica R$
120.00. Telefone:
98157-9116
Ofereco para fazer
faxina ou cuidar
de idoso final de
s e m a n a . Te l e f o ne: 3122-1090 ou
99143-0245 Falar
com Sueli
Precisa-se de farmacêutica para
drogaria em Guará.
Tratar com Mayara
no telefone: 996097527 ou novaopcaod@gmail.com
Precisa-se de mecânico de automóvel, experiência,
URGENTE! Telefone: 3122-1972 ou
99677-5999
Contrata-se cozinheira com experiência e recomendação para trabalhar

incluso. Tr.F: 991735058/99707-4226
– Pinda
ALUGO Kitnet –
(quarto/coz., banh.)
incluso água/
luz. Tr. F: 992113533/98267-5482
– Pinda
ALUGO Suite – Araretama. Tr.F: 996003200 – Pinda

ALUGO Apto – capacidade 5 pessoas
– Prox. Ao Aquario/Ubatuba. Tr.F:
98856-1276/98837Aluga-se casa, 2 2554 – Pinda
quartos, sala, cozinha, banheiro, ALUGO Kitnet –
edícula, garagem. Quadra Coberta –
Telefone: 3132-7105 ao lado da padaria
Panedoro. Ter.F:
ou 3132-7106
3522-4088/98214Aluga-se ótimo pon- 5463 – Pinda
to comercial na rua
São Francisco em A L U G O A p t o –
Guaratinguetá. Valor Ubatuba/Praia Te4.000,00. Telefone: nório – Tr.F: 36423302/99119-3754
99748-8343
– Pinda
Apartamento em Lorena, 2 quartos, sala, ALUGO Casa – Ipê
cozinha, banheiro, II c/5 cômodos. Tr.F:
área de serviço, va- 99252-9259 – Pinda
lor 15.000,00. Tele- ALUGO Casa – Alto
fone: 99703-3852 ou do Tabaú – c/2dor3133-5688
ms., s/garagem.
ALUGO Kitnet – Tr.F: 98129-6387 Pque S.Domingos - Pinda
c/agua e luz incluso. VENDO apto – CrisTr. F: 99637-3371 pim – Edif. Pedra
– Pinda
Bonita. R$ 115 mil –
A L U G O C a s a – aceita financiamenPque S.Domingos to, Tr.F: 99181-2249
– c/3dorms., gara- – Pinda
gem p/3carros. Tr. F: VENDO 2 Terrenos
99637-3371 – Pinda – Res. Mantiqueira/
ALUGO Casa – Alto Pinda – c/250m2 –
do Tabaú – c/3dor- R$ 90 mil cada. Tr.F:
ms.,s/1 suite, gara- 99163-7101 – Pinda
gem p/1 carro. Tr. F: VENDO Apto – Uba99637-3371 – Pinda tuba/Praia Itaguá –
A L U G O c a s a – R$ 150 mil. Aceito
Ubatuba/100mt da carro como parte
praia Pereque Açu. de pagamento. Tr.F:
Aceito cartão em 98856-1276/98837até 5 vezes. Tr.F: 2554 – Pinda
3642-7176/99173- VENDO Casa – Ci5058/99707-4226 dade Jardim – c/ 4
– Pinda
dorms., 2 banhs.,
ALUGO Kitnet – sl de jantar, sl de
centro/Pinda – ideal estar,coz.,á/serv.,p/idosos, aposen- coberta, garagem
tados e solteiros – p/2 carros, edícula
com ou sem mo- c/ 2 dorms., sl, coz.,
bilía – agua e luz banh., Tr.F: 996263775/98210-9375
– Pinda

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017 PROC. Nº
263/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
materiais hidráulicos para conserto
e manutenção dos próprios públicos.
CONTRATADA: L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA
LTDA ME
CNPJ: 18.680.693/0001-76
VENCEDORA DOS ITENS:
29,30,83,84,109,110,167,168,171,172,185,186,207,
208,209,210,211,212,213,214,2
15,216,217,218,227,228,229,230,231,232,233,234.
VALOR TOTAL: R$ 39.014.10 (trinta e nove mil,
catorze reais e dez centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2017 PROC. Nº
307/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
insumos para pacientes insulino dependentes de
Lorena
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO
LTDA ME
CNPJ: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 2,13,14.
VALOR TOTAL: R$ 11.976,60 (Onze mil novecentos
e setenta e seis reais e sessenta centavos)
CONTRATADA: LEANDRO DE MELO FREITAS
NARCISO EPP
CNPJ: 15.395.501/0001-91
VENCEDORA DOS ITENS: 8.
VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017.

VENDO Chácara
c/2000m2 – Mandú – casa c/ 112
m2 – c/2dorms., s/1
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2
cozinhas, edic.nos
fundos, 15mins.do
centro. Tr.F: (12)
99677-2713/99769-

va, terreno c/escritura. Tr.F: 991752418/99199-1773
– Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2
– c/processo de usocapião fase final.
Aceito carro como
parte de pagamento.
Tr.F: 99113-3434 –
Pinda

V E N D O Te r r e n o
c/250m2 – Araretama – murado – doc.
ok, boa localização.
Tr.F: 99181-1112 – V E N D O Te r r e n o
Pinda
quitado – c/250m2
V E N D O C a s a – – Portal dos Eucarecém construída liptos. Tr.F: 99168– terreno c/125m2 9546 – Pinda
– c/2dorms., s/1
ste,sl, coz.americana, banh, garagemp/2carros. Aceita
financiamento. Tr.F:
99764-4508/36485348 – Pinda

VENDO casa – novíssima – Andrada
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., garagem p/2 carros –
doc. Ok (a vista ou financiada). Tr. F: (11)
97424-6954 Leusval
– (11) 99735-7713
Eduardo – (12)
3648-5831 Francisco (12) 99211-4848
Simone – Pinda
VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda
VENDO Terreno –
Mandu – 1.000m2
– local alto – plano –
frente p/serra. Tr.F:
99708-2470/981616070/99220-2262
– Pinda
VENDO Chácara
– Mandu – casa
c/3dorms., s/1 ste,
sala, coz., área c/
churrasq., fogão
lenha, piscina, td
avarandada. Tr.F:
99625-5302 – Pinda
VENDO Sítio – Pinhão do Borba –
casa c/2dorms.,
sala, coz., 3 banheiros, horta, pomar
formado, churrasq.,
água demina – 2
poços artesianos,
campo de futebol,
ribeirão, etc., área
1 2 . 2 0 0 m 2 . Tr. F :
98134-6101/981975270 – Pinda

Vende-se máquina
VENDO terreno –
de fazer chinelos
Cesar Park. Tr.F:
e personalização.
99168-9546 – Pinda
Interessados ligar
Casa no São Dimas, 9 9 7 3 9 - 0 9 0 3 o u
2 quartos, sala, cozi- 99603-3733
nha, banheiro, garaVendo ponto de loja
gem, quintal. Ótima
em Aparecida, prólocalização. Telefoximo a Igreja Velha.
ne: 99139-5704
Tratar com Marisa.
Vendo apartamen- Telefone: 99116to no Vilage, novo, 4240 ou 99628-6297
2 quartos, sala 2
Vendo casa de raambientes, cozinha,
ção com pet shop.
banheiro, varanda
Rua Marechal Decom churrasqueira.
odoro, 221 - CenR$ 200.00,00. Tetro - Guaratinguetá.
lefone: 2103-2599
Telefone: 3132-4672
ou 99201-2826 ou
ou 98157-0858
99614-2077
Salão Modelo, proVendo casa no Jarmoção de mega
dim Esperança, com
Hair, corte 15,00,
3 dormitórios suíescova a partir de
te, sala, cozinha, 2
1 5 , 0 0 . Te l e f o n e :
banheiros, quintal,
3133-3184
ducha, churrasqueira, R$ 180.000,00. Vendo eletrodomésTelefone: 2103-2599 ticos e outros produtos de casa, envio
Ve n d o o u t r o c o
foto pelo whats. Techácara na Colôlefone: 98113-5587
nia, com casa boa,
asfalto.Telefone: Aluga-se mesas,
cadeiras, toalhas,
99103-0850.
tampões. TelefoVENDO casa – none: 3126-3661 ou
víssima – Andrada
99704-2685
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., ga- Vendo televisão,
ragem p/2 carros – microondas, geladoc. Ok (a vista ou fi- deira, fogão, estannanciada). Tr. F: (11) tes, bicicleta, cama,
97424-6954 Leusval armário de cozinha.
– (11) 99735-7713 Telefone: 3126-4628
E d u a r d o – ( 1 2 ) ou 99118-9494
3648-5831 Francis- Vendo estofado de
co (12) 99211-4848 tecido cinza, 2 e 3
Simone – Pinda
lugares, assento e

VENDO casa – prox. encosto regulável,
Vale das Acácias b o m e s t a d o , R $
– Moreira César –c/ 800,00. Telefone:
2dorms.,lage e piso.
Tr.F: 99108-3727
– Pinda
VENDO Apto –
CDHU c/escritura
- Azeredo – 1º andar
– c/2dorms.. Tr.F:
99108-3727 – Pinda

VENDO casa – Bela
Vista – de R$ 220
mil por R$ 170 mil
a vista – 72m2 de
construção. Tr.F:
99745-2956/3527VENDO terreno – 3857 – Pinda
Goiabal – c/500m2
– escrit.ok, aceito VENDO Celta ano
carro/camionete/ca- 2007/2008 Life 1.0
minhão como parte – prata – GNV Flex –
de pagamento. Tr.F: básico – 2 pts. Abai99792-7094 – Pinda xo tabela. Falicito
pagamento cartão.
VENDO Casa – Ma- Tr.F: 99720-4895 –
ricá – 5 cômodos, td Pinda
em lage, semi-noVENDO Apto UbaVENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande – c/1.800m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda

Ciclopark, retira
sua bike, conserta
e entrega. Telefone: 3122-5524 ou
99758-1180

3125-4217
Celulares, conserto,
orçamento na hora.
Telefone: 997775102 ou 3133-2520
Vendo impressora
epson lx 300, ótimo
estado ou troco por
algo do meu interesse. Telefone: 31255015 ou 99755-1297
Vendo uma guitarra
phoenix. R$ 400,00.
Telefone: 997551297
Vendo móveis, louças, máquina brastemp 10k, bandeja
de inox, cristais,
rack, porcelanas,
pc, bike. Telefone:
98183-7757
Vendo maquinário
completo de padaria. Telefone: 997783377 ou 99103-1473
Vendo freezer, 1
tampa, frigodar, geladeira, microondas,
máquina de lavar,
camara fria pre
moldada. Telefone:
99777-6288
Alugo cama elástica
e piscina de bolinhas, os melhores
pacotes para festas.
Telefone: 981638421
Compro sucata do
seu quintal. Telefone: 3125-2979
Vendo carrinho de
churrasquinho, R$
450,00. Telefone:
98100-0053
VENDO Filhotes
Poodle Toy. Tr.F:
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas
para lage de forro
tam. 3 x 0,50cm. Tr.

PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO
Tomada de Preços Nº 06/17 - PROC. Nº 365/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a alteração
de data da sessão pública para recebimento dos
envelopes, referente ao processo licitatório supracitado
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
em construção civil para instalação de um elevador no
prédio do Fórum de Lorena, com fornecimento de mão
de obras, equipamentos e materiais, conforme projeto,
planilha orçamentária. Cronograma físico-financeiro,
memorial descritivo, demonstrativo de BDI e anexos,
a realizar-se às 09h30min do dia 25 de agosto de
2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 31853000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

