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Cachoeira aprova queda 
de subsídios na Câmara 
para R$ 1,3 mil em 2021
Por economia de R$ 2,6 milhões, projeto determina valor de R$ 1,3 mil 
para próxima legislatura; contrários veem risco em nova regra na Casa

Os vereadores de Cachoeira 
Paulista aprovaram por 7 votos 
a 5, na última terça-feira, um 
projeto de autoria do Nenê do 
São João (PSB) que solicita a 
redução do subsídio dos par-
lamentares de R$ 4,2 mil para 
R$ 1,3 mil. O novo valor deve 
entrar em vigor na próxima 
legislatura (2021-2024). A 
folha mensal de pagamento 

dos parlamentares chega a 
aproximadamente R$ 55 mil. 
O projeto pode gerar uma 
economia anual de R$ 530 mil, 
representando cerca de R$ 2,6 
milhões em quatro anos. Du-
rante a sessão, que contou com 
participação de moradores em 
apoio à proposta, foram favo-
ráveis ao projeto Aldeci Baiani-
nho (PSC), Breno Anaya (PSC), 

Max Barros (DEM), Rodolpho 
Veterinário (REDE), Tião do 
Marly (PL), Dimas Barbosa 
(PTB) e o autor do projeto Nenê 
do São João (PSB). Contrários 
à redução do subsídio estão 
Dadá Diogo (PODE), Carlinhos 
da Saúde (PSD), Vica Ligabo 
(PTB), Agenor do Todico (PSDB) 
e Thales Satim (PSC).
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Bastidores...
A notícia que a vice-

-prefeita Marietta Bar-
telega reconsiderou a 
intenção de concorrer 
à Prefeitura, patrocinou 
um reviravolta em Lore-
na na semana passada. 
Depois de sete meses ne-
gando a possibilidade de 
concorrer à eleição, ela 
'surpreendeu' a maioria 
dos governistas infor-
mando sua pré-candida-
tura, quando o prefeito 
Fábio Marcondes cuidava 
dos últimos detalhes para 
anunciar Carlos Lescura 
como seu indicado à su-
cessão.

Pág. 2 Marietta, Fábio Marcondes e Lescura; prostagonistas de reviravolta no cenário pré-eleitoral em Lorena

“Não 
precisa ficar 

o dia todo 
na Câmara”

Nenê do São João
vereador autor do projeto que 

reduziu subsídios

Saeg instala 
válvulas para
evitar falhas
em Guará

A adutora da rua Alexan-
dre Fleming teve o início da 
instalação de uma válvula 
de alívio de pressão, com 
obra nesta quarta-feira, em 
Guaratinguetá. Na rua Xa-
vantes, o serviço será feito 
em abril, após a troca de 
local da tubulação. Com a 
instalação da válvula, a Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá) 
acredita que o volume de 
rompimentos das adutoras 
deve diminuir.
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Isael cobra 
rapidez de
Doria para
novo AME 

Descontente com a demora 
do Estado em inaugurar o 
AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades) de Taubaté, o 
prefeito de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), revelou 
que encaminhou um ofício ao 
governador João Doria (PSDB) 
cobrando uma solução. Aguar-
dada há quase quatro anos, a 
entrega do aparelho público 
deve desafogar a demanda de 
atendimentos de saúde em dez 
municípios da região.
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Passagens 
6,56% mais 
caras para 
a RMVale

Implantado no último 
domingo, o reajuste nos 
preços das passagens de 
ônibus intermunicipais 
afetaram o dia a dia de 
quem utiliza o transporte 
na RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). 
Com um aumento médio 
de 6,56%, os passageiros 
da região foram surpre-
endidos e fazem as con-
tas dos acréscimo nos 
gastos diários.
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Embarque em ônibus da EMTU, que passou por reajuste no estado

Pinda discute planejamento 
de segurança para o Carnaval

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba se reuniu com as 
principais autoridades de 
segurança da cidade para 
discutir sobre as medidas 
preventivas durante o Car-
naval. Estiveram presentes 
a capitã da Polícia Militar, 
Lucimeire Jeronymo, o as-
sessor de eventos Ricardo 
Flores, o secretário de Se-
gurança José Sodário Viana 
e a diretora de Trânsito 
Luciana Viana. Também 

foi pauta do encontro a 
mudança de trajeto dos 
blocos Barbosa e Juca Teles 
no pré-Carnaval de Moreira 
César, realizado nos dias 
15 e 16 de fevereiro, que 
contará com a presença das 
bandas Sambatuque e Banda 
Folia. A concentração será 
na avenida Adhemar César 
Ribeiro, às 16h, em ambos 
os dias, com sentido à Praça 
das Acácias.
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Cruzeiro abre 
inscrições
de concurso
com 32 vagas

A Prefeitura de Cruzeiro 
ampliou os projetos de in-
vestimento. Para atender a 
demanda de ações e atendi-
mento, uma das primeiras 
iniciativas foi a abertura do 
concurso público para preen-
chimento de vagas no quadro 
de funcionários e criação de 
cadastro reserva. Ao todo 
serão 15 vagas para cursos de 
nível superior e 17 para nível 
médio e técnico, a maioria com 
início imediato. 

Aparecida
abre processo 
seletivo para
saúde pública

Com o fim do contrato emer-
gencial entre a Prefeitura e o 
Instituto Lagos, o Executivo 
confirmou  a contratação di-
reta de profissionais da saúde 
e um processo seletivo.
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Nenê do São João, autor de proposta para redução de subsídios

Passagem do Bloco do Barbosa em Pinda; cidade reforça segurança
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Ubatuba abre 
concurso para 
reforçar turismo
Processo seletivo conta com 120 vagas 
temporárias; salários acima de R$ 1,5 mil

Lucas Barbosa 
Ubatuba

Para ampliar a estrutura de aten-
dimento aos turistas durante a 
temporada de verão em Ubatuba, a 
Comtur (Companhia Municipal de 
Turismo) abriu nesta quarta-feira 
um processo seletivo para a con-
tratação de 120 profissionais. Além 
da operação do estacionamento 
rotativo, o Zona Azul, os candidatos 
disputarão vagas temporárias para 
outras quatro funções. 

Com inscrições abertas até o 
próximo dia 10, o concurso público 
selecionará moradores da cidade 
litorânea que trabalharão como 
agentes em áreas como operação 
de Zona Azul (100), manutenção (5), 
portaria (5), limpeza e conservação 
(5) e fiscalização de leis municipais 
(5).

Além de ensino médio completo, o 
edital do processo seletivo exige que 
os concorrentes sejam maiores de 
idade e não possuam antecedentes 
criminais. 

Com salários de R$ 1.501,25, 
os aprovados permanecerão nas 
funções por um ano, tendo a pos-
sibilidade de terem seus contratos 
renovados pelo mesmo período.

Prevista para ser aplicada no 
próximo dia 16, a prova do concurso 
conterá 40 questões, sendo 15 de 
língua portuguesa, 15 de matemá-
tica e 10 de conhecimentos gerais. 
Os candidatos terão quatro horas 
para concluírem o exame, que terá 
seus locais de realização divulgados 
no próximo dia 13 no site oficial 

do Comtur e no jornal impresso 
“Diário do Litoral Norte”. 

Os resultados serão publicados 
em 5 de março, tendo os aprovados 
convocados no dia seguinte.

O processo seletivo destinará 
20% de suas vagas, que correspon-
de a 24, para candidatos afrodes-
cendentes, indígenas e quilombolas. 

Os interessando em participarem 
do concurso terão que desembolsar 
R$ 40 e se inscreverem até o próxi-
mo dia 10 no site oficial da Comtur, 
através do link comturubatuba.
com.br/processoseletivo/. 

A Comtur é caracterizada como 
uma empresa de economia mista, 
que possui participação de 51% da 
Prefeitura de Ubatuba e 49% de 
empresários, que desde 1990 atua 
na organização e gerenciamento de 
ações de desenvolvimento turístico. 

Zona Azul – O presidente do 
Comtur, José Pinto Americano, 
explicou que atualmente o sistema 
de estacionamento rotativo conta 
com 87 agentes, distribuídos por 
11 praias e 17 vias do Centro. 

Além de revelar novidades sobre 
a ‘Zona Azul’, o representante do 
Executivo justificou a necessidade 
do concurso “Este sistema de ope-
ração do estacionamento rotativo 
está em processo de transição, 
saindo do papel para o eletrônico, 
assim precisaremos reforçar o nú-
mero de agentes já que em breve 
teremos mais ruas e avenidas em 
que serão implantadas a zona azul. 
A modalidade também passará a 
funcionar em horário noturno, pois 
seguiremos o fluxo de sazonalidade 
da temporada turística”.

Movimento em parque municipal de Ubatuba; cidade amplia atendimento no turismo
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Bastidores da Política

Marietta Bartelega

Olha quem chegou...
...de repente!!! A notícia que 

a vice-prefeita Marietta Bartelega 
reconsiderou a intenção de con-
correr à Prefeitura, patrocinou uma 

reviravolta em Lorena na semana 
passada. Depois de sete meses 
negando a possibilidade de con-
correr à eleição, ela 'surpreendeu' a 
maioria dos governistas informan-
do sua pré-candidatura, quando o 
prefeito Fábio Marcondes cuidava 
dos últimos detalhes para anunciar 
Carlos Lescura como seu indicado 
à sucessão.

Com ou sem o apoio...
...do Prefeito!!! A iniciativa da 

vice Marietta Bartelega em atropelar 
Carlos Lescura na 'marca do penalti' 
foi considerada intempestiva e de-
sastrada para o mercado político de 
Lorena. Outra conta que não fecha, 
segundo os bem informados, é sua 
declaração em alto e bom tom que 
'toca a candidatura' com ou sem o 
apoio de Fabio Marcondes, que se-
gundo as últimas pesquisas transfere 
33% de seus votos a quem apoiar.

Vale quanto pesa
Em menos de uma semana de 

campanha, já foi suficiente para 
Marietta Bartelega (MDB) alterar 
a 'balcão de negócios' entre verea-
dores e postulantes ao Legislativo 
de Lorena. Segundo a patuleia, 
até o grupo de Sylvinho Balleri-
ni (PSDB)foi desidratado nestes 
últimos dias por força do 'apelo 
econômico'. Falaram ainda que até 
as duas candidaturas e meia que 
deverão disputar os últimos luga-
res com os brancos e nulos, que 
vinham encontrando dificuldades 
em convencer candidatos à Câma-
ra, registraram um êxodo entre os 
poucos que tinham.

DNA da esquerda
Seguindo a retórica de seu 

partido - o PT, o prefeituravel 
Erivelto Vela inclui a emancipação 

de Moreira Cé-
sar  de  Pinda 
em seu discur-
so eleitoral de 
campanha. Esta 
semana ele fez 
coro com um 
grupo que tra-
balha este tema 
que pode enfra-

quecer o PIB do município como 
um todo nos quesitos produção, 
arrecadação e populacional.

Dividir para enfraquecer
Parece que a ideia de dividir 

Pinda de Moreira César, ainda com 
a palavra bonita "emancipação", é 
prato indigesto aà boa parte da po-
pulação que entende a matemática, 
porque segundo os economistas e 
sociólogos municipalistas, dividir 
para enfraquecer só favorece a 

minoria radical da esquerda e meia 
dúzia de oportunistas que tirariam 
proveito da situação...

Memória
Se tivesse vencido as eleições 

em 2012 - na época vice-prefeito - 
Miguel Sampaio estaria encerrando 
seu segundo mandato neste ano e, 
diferentemente do que sofreu na 
campanha passada, que amargou 
apenas o segundo lugar - por cerca 
de mil votos, estaria trabalhando o 
retorno do prefeito da época, Junior 
Filippo. A única coincidência deste 
fato é que Júnior está tentando ser 
prefeito novamente, mas com certe-
za sem o apoio de Miguel, por uma 
recíproca verdadeira...

Fazendo as contas
Preocupado em reconquistar sua 

cadeira no legislativo de Guará, 
Orville Teixeira está fazendo as 
contas para avaliar se segue junto 
ou separado do grupo que sempre 
pertenceu, consequentemente à 
base partidária de Junior Filippo. 
Pelo menos isso é o que se ouve a 
respeito do ex-vereador, que teve 
votação significativa nas últimas 
eleições mas ficou de fora, vítima 
do cociente eleitoral do seu partido!

Quatro anos de lamúrias
A vereadora Lúcia da Saúde - 

que elegeu o Elcinho com sua sobra 
de votos - que passou o início e o 
meio de seu mandato em Lorena pe-
dindo desculpas, pelo jeito vai nes-
te estilo até ao 
final. Primeiro 
aos apoiadores 
de sua campa-
nha passada, por 
doar seus votos 
ao 'eucalipto'; 
depois ao prefei-
to, por ter votado 
contra nos proje-
tos relevantes à 
população por força da oposição, e 
agora, está se desculpando com 'seu 
líder' por ter mudado de discurso 
pela aproximação das eleições. Ah! 
Apostam que num futuro próximo, 
pedirá ao Renato Marton, seu aliado 
da vez...

Vale tudo
Comenta-se que a oposição a 

Thales Gabriel em Cruzeiro deverá 
utilizar todas as armas disponíveis, 
inclusive as redes sociais nestas 
eleições, para ganhar espaço e 
quem sabe, a prefeitura. Rebateram 
que de ilusão também se vive...

É por falar em fakes...
...em Cruzeiro, o ex-vereador 

Beto Renato continua vivo, o vi-
ce-prefeito Dr. Davi sobreviveu ao 
atentado e Reinaldo da Luz não co-
meteu suicidio, conforme assuntos 
que rolaram pelas esquinas da cida-
des e nas redes sociais. Avaliaram 
que tem gente que busca confundir 
e neutralizar a opinião pública, 
falando de 'gregos e troianos' para 
uma ação mais eficaz contra o alvo 
certo, o homem da caneta...

Mundo real
Fora do alcance dos fakes de 

Cruzeiro, comenta-se no mercado 
político que até o ex-vereador Mar-
co Aurélio tentou um aproximação - 
sem sucesso - com o prefeito Thales 
Gabriel. A aliança parece que só 
não prosperou porque o postulante 
pretendia abrigo do PSD - que já 
está com a tripulação complenta 
para 4 de outubro.

Seis mulheres, onze...
...homens e um só destino: ga-

rantir vaga no futuro legislativo. 
Esta tem sido a retórica dos arti-
culadores do novo PSB de Guará, 
que não deverá ter mais o prefeito 
Marcus Soliva em seu quadro 
de filiados. Perguntem ao Daniel 
Vieira!!!

Caminho do ouro
Nem tudo que brilha para o 

lado da oposição de Guará é ouro. 
Rolou no último sábado, no balcão 
do Ponto Chique, que uma 'viúva 
política' de candidato que ainda 
nem ganhou a eleição, já estava se 
desligando do grupo que foi coloca-
do, depois de ouvir o que receberia 
de recurso para sua campanha, ou 
seja, 'nada'. Acrescentou ainda que, 
"sem obra pra mostrar e grana pra 
gastar, vai ser Soliva na cabeça"!!!

Política da soma
A passagem de uma comitiva de líderes do PV pelo gabinete do 

prefeito Isael Domingues movimentou o cenário eleitoral de Pinda, 
dias atrás. Marcado por um clima de afinidade, o encontro teve como 
ponto alto a discussão de propostas que possam garantir um maior 
desenvolvimento sustentável do município que possa unir os partidos 
na disputa eleitoral que se aproxima.  O curioso é que a comitiva não 
contou com as presenças dos vereadores pertencentes ao partido, Renato 
Cebola e Felipe César. O fato chamou a atenção do mercado político, 
que especula que talvez os parlamentares estejam esperando a janela 
eleitoral para embarcarem em outra sigla.

Lúcia

Vela do PT
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Câmara de Cachoeira reduz subsídios de 
vereadores para quase um salário mínimo
De olho na economia de R$ 2,6 milhões, projeto determina valor de R$ 1,3 mil para próxima legislatura

Os vereadores de Cachoeira 
Paulista aprovaram por 7 
votos a 5, na última terça-fei-
ra, um projeto de autoria do 
Nenê do São João (PSB), que 
solicita a redução do subsídio 
dos parlamentares de R$ 4,2 
mil para R$ 1,3 mil.

O novo valor deve entrar 
em vigor na próxima le-
gislatura (2021-2024). A 
folha mensal de pagamento 
dos parlamentares chega a 
aproximadamente R$ 55 mil. 
O projeto pode gerar uma 
economia anual de R$ 530 
mil, representando cerca de 
R$2,6 milhões em quatro 
anos.

Durante a sessão, que con-
tou com participação de mo-
radores em apoio à proposta, 
foram favoráveis ao projeto 
Aldeci Baianinho (PSC), Bre-
no Anaya (PSC), Max Barros 
(DEM), Rodolpho Veterinário 
(REDE), Tião do Marly (PL), 
Dimas Barbosa (PTB) e o 
autor do projeto Nenê do São 
João (PSB).

Contrários à redução do 
subsídio votaram Dadá Diogo 
(PODE), Carlinhos da Saúde 
(PSD), Vica Ligabo (PTB), 
Agenor do Todico (PSDB) e 
Thales Satim (PSC).

Em entrevista ao Atos no 
Rádio, na última quarta-fei-
ra, o vereador Thales Satim 

relatou seu posicionamento 
contrário ao projeto desde o 
início. “Fui o primeiro a me 
manifestar, quem trabalha 
tem que receber. O verea-
dor tem uma função muito 
importante de fiscalizar o 
Executivo. A função do vere-
ador é importante, não é só 
ir à sessão terça-feira usar a 
tribuna, ele tem a responsa-
bilidade de estar na Câmara, 
ouvindo os moradores, fazer 
a leitura de todos os projetos, 
participar das comissões, 
então tem uma grande res-
ponsabilidade estar como ve-
reador”, explicou Satim, que 
destacou ainda ser favorável 
a manutenção do salário de 
R$ 4,2 mil.

O autor do projeto, o vere-
ador Nenê do São João expli-
cou que não vê lado contrário 
na redução do subsídio, que 
deve gerar uma economia 
para o município, que poderá 
ser investida na Saúde, Edu-
cação. “Pra mim, era o que a 
população queria. Fiz uma 
enquete na minha página e 
80% da população queria, 
então foi o clamor popular. 
São quase R$ 3 milhões de 
economia”.

O parlamentar já recebeu 
possíveis pré-candidatos em 
seu gabinete favoráveis à 
redução.

Na visão do vereador, o 
salário não mudará o fato do 
candidato escolhido pela po-
pulação ser corrupto ou não. 

Questionado sobre a carga 
horária de trabalho, Nenê 
destacou que o parlamentar 
“não precisa ficar o dia todo 
na Câmara”, mas que tem 
que estar disponível a todo 
horário para a população. 
“Vereador não tem hora pra 
atender. Eu acho que quem 

quer ter tempo, ajusta o 
tempo e dá para conciliar a 
profissão com estar no cargo 
de vereador. Hoje, o cenário é 
o seguinte: tem vereador que 
ganha R$ 4,2 mil e vai para a 
Câmara só de terça-feira para 
as sessões”, argumentou.

Redução de vereadores – 

Outro projeto que promete 
gerar polêmica na Casa é a 
redução de cadeiras. A Câmara 
conta com 13 vereadores e a 
proposta é para que o número 
de vagas caia para nove.

O projeto foi lido na sessão 
da última terça-feira e enca-
minhado para as comissões 

Foto: Arquivo Atos

Thales Satim (esq.), que votou contrário à proposta  polêmica de Nenê do São João (dir.), aprovada por 7 votos a 5 na sessão da última terça-feira

Saeg instala válvulas para evitar 
rompimentos de adutoras em Guará
Após obras na Alexandre Fleming e série de problemas nos últimos anos, 
companhia confirma troca de local da adutora da Xavantes para março

de Justiça e Redação e Finan-
ças e Orçamentos. Segundo 
Satim, um dos autores, a 
redução atende a cobrança 
de grande parte da popula-
ção para a maior economia 
na Casa, diminuindo conse-
quentemente o número de 
assessores, viagens e energia. 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após uma série de rompi-
mentos, duas das principais 
adutoras de abastecimento 
de água de Guaratinguetá 
passarão por obras. A aduto-
ra da rua Alexandre Fleming 
teve o início da instalação 
de uma válvula de alívio de 
pressão, com obra nesta 
quarta-feira. Na rua Xavan-
tes, o serviço será feito em 
abril, após a troca de local 
da tubulação.

Com a instalação da vál-
vula, a Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá) acredita que 
o volume de rompimentos 
das adutoras deve diminuir. 
Um levantamento apresen-
tado pela própria autarquia 
informou que nos últimos 

oito anos foram 74 rompi-
mentos nas duas adutoras, 
que totaliza uma média de 
quase nove por ano. Só entre 
dezembro do ano passado e 
janeiro de 2020 foram seis 
rompimentos consecutivos.

“São duas válvulas que 
serão instaladas, uma na 
Alexandre Fleming e outra 
na Xavantes, quando houver 
a troca. Em paralelo existe 
uma terceira válvula que 
será instalada no reservatório 
de saída para liberar ar que 
possa se formar na rede”, 
explicou o presidente da 
Companhia, Luciano Passoni.

A área atendida pelo reser-
vatório do Parque São Fran-
cisco passou por expectativa 
de ser afetada durante os tra-
balhos. Bairros como Parque 
São Francisco 1 e 2, Jardim 
França 1 e 2, Vila Municipal 

1 e 2, Residencial Espanha, 
Jardim Rony, Parque das Ár-
vores, parte baixa do Pedre-
gulho, Pingo de Ouro, Santa 
Luzia, Los Angeles, Retiro, 
Mato Seco, Jardim Aeroporto 
e Vila Molica poderiam ficar 
sem água.

No Pingo de Ouro e no San-
ta Luzia, que são bairros mais 
altos em relação aos demais, 
a Saeg disponibilizou cami-
nhões pipa durante todo o dia 
para fazer o abastecimento. A 
Companhia pediu economia 
por parte dos moradores.

Troca – Na rua Xavantes, 
a Saeg confirmou que vai 
trocar o local da adutora. 
Atualmente as tubulações 
estão sob o asfalto da via e 
passarão a estar sob a calça-
da, que sofre menos impacto 
do que o asfalto. Segundo a 
Companhia, a tubulação será 

instalada a 1,5 metro abaixo 
do solo. “Estamos em fase 
de licitação para compra de 
material e nossa previsão de 
início de instalação está pre-
vista para a primeira semana 
de março. Se não houver 
intercorrência, em torno de 
três ou quatro semanas a 
gente troca todo o trecho, 
que é de 670 metros. A inter-
corrência que pode haver é 
chuva intensa que pode gerar 
atraso no trabalho”, concluiu 
Passoni.

De acordo com o presiden-
te da Saeg, antes será cons-
truído o trecho da adutora 
na calçada, paralela à rede 
existente. Depois de concluir 
a construção, será feita a mu-
dança para o novo sistema. 
A Companhia não crê em 
desabastecimento de bairros 
durante essa substituição.

Troca de hidrômetros em Guará gera reclamações de moradores
Serviço tem alegações de aumento em valores cobrados de contribuintes; Câmara pode receber diretor da Saeg para sabatina

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A troca de hidrômetros 
de parte das residências de 
Guaratinguetá está gerando 
polêmica. Moradores relata-
ram um aumento considerável 
nos valores cobrados sobre a 
tarifa de água no município. 
A falta de aferição também 
foi citada como uma das 
principais queixas dos contri-
buintes. A Saeg (Companhia 
de Águas, Esgoto e Resíduos) 
realizará na próxima semana 
uma coletiva de imprensa 
para sanar dúvidas.

As trocas tiveram início em 
novembro e, de acordo com a 
Companhia, o investimento foi 

de aproximadamente R$ 980 
mil, somando os hidrômetros 
adquiridos e a mão de obra. 
Em alguns casos, moradores 
que tiveram os aparelhos tro-
cados citam que sofreram com 
aumento de até 50% no valor 
cobrado na conta de água.

Esse é o caso de Donizete 
Gonçalves, 55 anos, autônomo 
que mora no Campo do Gal-
vão. “Minha conta não passava 
de R$ 70 por mês, depois da 
troca o valor foi para R$ 130. 
Eu acho importante moderni-
zar e corrigir, mas a diferença 
no preço foi grande, na última 
conta. Eu fui informado que 
teria que ir até a Saeg pra 
abrir reclamação”, afirmou o 
morador.

Simone Aparecida Gomes, 

45 anos, é comerciante. Tanto 
em sua chácara como no seu 
comércio, no Santa Edwiges e 
Pedregulho, respectivamen-
te, foram feitas as trocas de 
hidrômetros e, segundo ela, 
as contas ficaram mais caras. 
De acordo com a moradora, 
os valores saltaram de R$ 55 
e R$ 70 para mais de R$ 130.

“Na pizzaria, eles (Saeg) 
falaram que todos os hidrô-
metros antigos tinham que ser 
trocados. Eles alegaram que o 
relógio era muito antigo e não 
era possível fazer a calibração, 
aí trocaram o relógio, tanto 
da pizzaria como da chácara. 
Da chácara em janeiro veio 
R$ 135 e R$ 96, de fevereiro. 
Minha conta é de R$ 55 reais 
a média. Na pizzaria era R$70 

e passou a vir quase R$ 200”, 
contou.

A moradora citou que pe-
diu à Saeg um equipamento 
para calibrar o hidrômetro e 
justificar o aumento do valor 
cobrado, porém, a Companhia 
“nunca tem o equipamento”.

Diferente de Donizete e Si-
mone, Décio Alves, 33 anos, do 
Campinho, operador de caixa, 
relatou não ter sofrido grande 
aumento na conta de água. 
“Houve aumento sim, mas 
nada muito alto. Eu pagava 
R$80 por mês, passei a pagar 
R$ 90, no máximo”.

Na Câmara, o vereador Fa-
brício Dias (MDB) afirmou 
que apresentará um requeri-
mento cobrando explicações 
da Companhia sobre a troca 

dos hidrômetros. O vereador 
não descarta um convite à 
direção da Saeg para uma 
sessão especial e sabatina 
com os demais parlamentares. 
“Tudo é possível. A Saeg é uma 
empresa cuja a maioria das 
ações pertencem à Prefeitura, 
e portanto, deve explicações 
à população e a Câmara é o 
lugar adequado para isso”.

Outro lado – Sobre a falta 
de equipamento para realizar 
calibragem e aferição dos 
hidrômetros, a Companhia 
respondeu. “A Saeg possui 
equipamento para uma aferi-
ção que não é creditada pelo 
Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia). Somente o In-
metro pode realizar aferição 

específica e precisa, como 
as que foram realizadas nas 
peças novas que estão sendo 
instaladas nas residências. É 
importante salientar que o hi-
drômetro pertence à Saeg, que 
segue a norma do Inmetro que 
indica a necessidade de troca”.

A Saeg recomenda que os 
usuários que tiverem queixa 
sobre discrepâncias nos valo-
res das contas de água devem 
ir até o departamento comer-
cial da Companhia, que fica à 
rua Almirante Barroso (rua da 
Palha), nº 188, no Centro de 
Guaratinguetá.

A Companhia realizará, jun-
to ao prefeito Marcus Soliva 
(PSB), uma coletiva de impren-
sa, na próxima segunda-feira, 
sobre a troca de hidrômetros. 

Hidrômetros viraram alvo de reclamações com cortes e alterações

Foto: Leandro Oliveira

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista
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Isael cobra mais rapidez de
Doria para entrega do AME
Unidade de Taubaté é aguardada desde 2016 por dez cidades; 
Estado não “crava” data de entrega após questionamento de prefeito

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba 

Descontente com a de-
mora do Estado em inau-
gurar o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) 
de Taubaté, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), revelou na 
última semana que enca-
minhou recentemente um 
ofício ao governador João 
Doria (PSDB) cobrando uma 
solução para o impasse. 
Aguardada há quase quatro 
anos, a entrega do aparelho 
público deve desafogar a 
demanda de atendimentos 
de saúde em dez municípios 
da região.  

Na última quinta-feira 
(23), Isael anunciou que 
enviou o documento a Do-
ria em 23 de dezembro de 
2019 na tentativa de obter 
alguma informação sobre a 
data oficial de inauguração 

do AME de Taubaté. “Em 
meados do ano passado, o 
governador comunicou que 
a unidade seria entregue em 
janeiro de 2020, entretanto 
o tempo vai passando. Preci-
samos urgentemente contar 
com este trabalho que vai 
dar um importante salto na 
qualidade da nossa saúde, já 
que a demanda de exames e 
consultas é muito alta”, ex-
plicou o chefe do Executivo. 

Iniciada em agosto de 
2015, a construção do AME 
de Taubaté tinha a    previsão 
estadual de ser concluída 
em até um ano. Mas após 
divergências entre a Prefei-
tura de Taubaté e a empresa 
contratada para o serviço, 
a Construtora Alexandre 
Danelli, o contrato foi rescin-
dido, causando a paralisação 
da obra por mais de um ano. 

Após novo processo licita-
tório, a edificação, orçada em 
R$ 7,2 milhões, foi retomada 

apenas em novembro de 
2017, tendo como previsão 
de entrega o fim de 2018. 
Porém, ao assumir o Estado, 
João Doria, ordenou no iní-
cio de 2019, alterações no 
projeto estrutural do prédio, 
atrasando novamente a con-
clusão do serviço. 

Em junho do ano passado, 
o tucano afirmou que a uni-
dade seria inaugurada em 
janeiro de 2020, mas para 
o descontentamento dos mo-
radores da região isto não 
ocorreu. Questionado pela 
imprensa regional no final 
de outubro do ano passado, 
o secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, informou 
que o AME deverá entrar 
em funcionamento a partir 
de março de 2020.

De acordo com o Estado, 
o ambulatório terá capaci-
dade de realizar até vinte 
mil atendimentos mensais 

e contará com 22 especiali-
dades médicas.

Além de Taubaté e Pin-
damonhangaba, a unidade 
oferecerá consultas, exames 
e cirurgias a pacientes de 
Campos do Jordão, Lagoi-
nha, Natividade da Serra, 
Redenção da Serra, Santo 
Antônio do Pinhal, São Bento 
do Sapucaí, São Luís do Pa-
raitinga e Tremembé. 

Estado – Em nota oficial, a 
secretaria de Estado da Saú-
de informou que “a entrega 
da unidade está prevista 
para o primeiro semestre 
deste ano, conforme reade-
quação prevista já em 2019 
(trecho do documento)”. 

Apesar de não revelar 
o mês que a unidade terá 
suas portas abertas, a pasta 
ressaltou que já foi aberto 
o chamamento público para 
contratação da OSS (Organi-
zação Social de Saúde) que 
irá gerir o AME de Taubaté. Isael Domingues, que cobra hospital regional do governo de João Doria

Foto: Arquivo Atos

Hospital Regional de Caraguá abre 
processo seletivo com 500 vagas
Contratações entre março e dezembro; salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 7,2 mil

Marcelo Augusto dos Santos
Caraguatatuba

Os moradores do Litoral Nor-
te e região podem concorrer 
a uma das quinhentas vagas 
em 38 cargos anunciados 
pelo Hospital Regional de 
Caraguatatuba. Os salários 
variam de R$ 1,2 mil a R$ 7,2 
mil. As inscrições começam no 
próximo mês.

O processo é de caráter 
emergencial para contratação 
imediata e cadastro reserva. O 
interessado deve preencher a 
ficha de inscrição disponível 
no site do Instituto, isgsaude.
org, no link “trabalhe conosco”. 

Com o formulário em mãos e 
os documentos exigidos, o con-
corrente deve ir à ACE (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba), que fica à 
rua Engenheiro João Fonseca, 
nº 484, no Centro, entre os 
dias 3, 4, 5 e de fevereiro, das 
9h às 16h. Não será cobrada 
qualquer taxa de inscrição.

O processo seletivo contará 
com prova de conhecimento 
técnico para cada área de atu-
ação, além de conhecimentos 
em informática e entrevista 

coletiva. Todas as etapas são 
classificatórias e eliminatórias.

O prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), exaltou 
o sistema. “Fico feliz que o 
processo seletivo seja todo feito 
na cidade de Caraguatatuba. 
Os candidatos terão quatro 
dias para a inscrição e depois 
passam por provas técnicas e 
entrevista”.

A Prefeitura, durante o pe-
ríodo de inscrição, irá auxiliar 
os candidatos com cópia da 
documentação exigida em edi-
tal. Os interessados devem se 

dirigir ao local na rua Taubaté, 
nº 520, no Sumaré, com toda a 
documentação.

Hospital – No fim do ano 
passado, a secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo anun-
ciou que o Hospital Regional 
de Caraguatatuba entrará em 
funcionamento até o fim do pri-
meiro trimestre de 2020, já que 
estão em fases finais aquisições 
de equipamentos, contratações 
de funcionários e a construção 
do setor de radioterapia.

O local contará com 220 lei-
tos, sendo 40 destinados para 

UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo), 9 salas de cirurgia e 
11 salas para atendimentos de 
diversas especialidades como 
ortopedia, traumatologia e 
neurologia.

Construção do Hospital Regional de Caraguatatuba, prometido para junho; contratação de até R$ 7,2 mil

Foto: Reprodução PMU

Cruzeiro abre inscrições 
para concurso público

Bruna Castro 
Cruzeiro

Após o retorno da CND 
(Certidão Negativa de Débi-
to), a Prefeitura de Cruzeiro 
ampliou os projetos de investi-
mento. Para atender a deman-
da de ações e atendimento, 
uma das primeiras iniciativas 
foi a abertura do concurso 
público para preenchimento 
de vagas no quadro de funcio-
nários e criação de cadastro 
reserva.

Ao todo serão 15 vagas para 
cursos de nível superior e 17 
para nível médio e técnico, a 
maioria com início imediato. 
“Poderemos modernizar e 
ampliar nosso quadro para 
atendermos as demandas de 
projetos e convênios, com o 
intuito de efetuarmos diversas 
melhorias em nosso municí-
pio” explicou o secretário de 
Administração, Danilo Re-
sende.

As inscrições devem ser re-
alizadas online pelo site publi-
consult.com.br até o próximo 
dia 24 e as taxas variam de R$ 
8,66 para nível médio/técnico 
e R$ 13,97 para nível superior.

Os cargos disponíveis com-
preendem os cursos de analis-
ta de controle interno, analista 
de políticas públicas, arquiteto 
e urbanista, bibliotecário, bi-
ólogo, contador, engenheiro 
ambiental, engenheiro civil, 
engenheiro de segurança do 
trabalho, engenheiro de trân-
sito, engenheiro eletricista, 
museólogo, técnico contábil, 
técnico de meio ambiente, 
técnico de tecnologia em in-
formática, técnico em refrige-
ração, tesoureiro, topógrafo e 
turismólogo. 

As provas estão previstas 
para o dia 22 de março, com 
horários que variam de acordo 
com os cargos. O edital com-
pleto está disponível no site da 
Prefeitura, o cruzeiro.sp.gov.br.
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Reajuste de 6,56% na passagens de 
ônibus assusta usuários na RMVale
Transporte intermunicipal é utilizado por 72 mil passageiros diariamente na região

Marcelo Augusto dos Santos 
Região

Implantado no último 
domingo, o reajuste nos pre-
ços das passagens de ônibus 
intermunicipais afetaram o 
dia a dia de quem utiliza o 
transporte na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
Com um aumento médio de 
6,56%, os passageiros da 
região foram surpreendidos 
e fazem as contas do acrés-
cimo nos gastos diários.

Segundo a secretaria de 
Estado dos Transportes 
Metropolitanos, o aumento 
das tarifas foi motivado pela 
alta dos combustíveis e a 

elevação do custo de mão 
de obra. Cerca de 72 mil 
passageiros usam as linhas 
diariamente na região.

A tarifa da linha entre 
Guaratinguetá e Lorena, 
via Rodovia Prefeito Aristeu 
Vieira Vilela (Estrada Velha) 
passou de R$ 4,40 para 
R$4,70 (alta de R$ 0,30). Se 
usuário utiliza duas vezes 
ao dia e de segunda a sex-
ta-feira, o gasto passou de 
R$ 176 para R$ 188 ao mês.

Entre Cachoeira Paulista 
e Lorena a conta é similar. 
Quem utiliza a linha rodo-
viária (Via Dutra) teve de 
arcar com um aumento 
de trinta centavos, com o 
valor passando de R$ 4,85 
para R$ 5,15, um gasto 

médio mensal que passou 
de R$194 para R$ 206.

A publicitária Clarissa 
Silveira, 42 anos, utiliza a 
linha de Cachoeira Paulista 
a Lorena todos os dias e 
foi surpreendida com novo 
preço. “Ninguém estava 
sabendo, e quando cheguei 
na rodoviária de Cachoeira 
estava uma confusão, pois 
ninguém sabia do aumento 
e diversas pessoas não ti-
nham dinheiro para pagar 
a tarifa”.

Ainda segunda Clarissa, 
a aumento não condiz com 
a qualidade do sistema de 
transporte. “O serviço pres-
tado é vergonhoso, pois os 
ônibus estão muitas vezes 
sujos, e nos horários de pico, 
não conseguem levar todos 
até o destino final”.

Outro exemplo de alta 
nos valores com mudança 
drástica é a linha entre Lo-
rena e São José dos Campos, 
com um salto no preço de 
R$33,55 para R$ 35,80, 
uma alta de R$ 2,25. O 
uso mensal médio sai de 
R$1.342 para R$ 1.432.Ponto de ônibus na praça Conde de Moreira Lima, no Centro; linha também é afetada pelo reajuste de tarifa

Foto: Rafaela Lourenço

Pinda interdita estacionamento ilegal no velório
Ação conjunta da administração com a Santa Casa barra serviço irregular no espaço municipal

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após reclamações dos 
moradores em redes so-
ciais, e também por meio de 
denúncias, a secretaria de 
Administração da Prefeitura 
de Pindamonhangaba in-
terditou, na última semana, 
um estacionamento ilegal 
no velório municipal. De 
acordo com informações do 
órgão público, a ação contou 
com a colaboração da Santa 
Casa de Misericórdia, que 
administra o local.

Os moradores, que já apon-
tavam a insatisfação com o 
estacionamento irregular, 

tiveram as suas reclamações 
atendidas. Conforme a Pre-
feitura, logo que receberam 
as reinvindicações, entraram 
em contato com a Santa Casa 
para averiguar o fato. “Eles 
nos atenderam de prontidão 
e nos ajudaram a entender 
todo o caso. De imediato, 
entraram em contato com o 
jurídico deles para entender 
o que estava acontecendo 
naquele local”, enfatizou o 
secretário de Administração, 
Fabrício Augusto Pereira.

Enquanto os trâmites ju-
rídicos aconteciam, fiscais 
da Prefeitura foram até o 
velório para levantar mais 
informações. No local, cons-

taram que havia a cobrança 
no espaço e que a empresa 
operava de maneira ilegal, 
sem documentação.

Por esse motivo, o esta-
cionamento foi autuado, 
interditado, e recebeu uma 
multa no valor de R$ 483.

De acordo com informa-
ções divulgadas pela secre-
taria de Administração, o 
entorno do velório munici-
pal de Pindamonhangaba 
continua sendo um espaço 
disponibilizado para o uso 
gratuito dos moradores da 
cidade. 

Moradora do Centro, a 
universitária Letícia Melo 
espera que o estacionamento 
do velório municipal passe a 
ser gratuito com a medida. 
“É um lugar que todos da 
cidade usam num momento 
de tristeza, e cobrar por isso 
é algo sem coração”.Estacionamento do Velório Municipal de Pindamonhangaba, que é foco de denúncia de cobrança ilegal

Foto: Bruna Silva
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Mesmo com queda de mortes, 
região é a mais violenta do 
interior paulista no último ano
RMVale tem 316 mortes violentas; casos de estupros crescem 18%

Lucas Barbosa
Regional 

Dados divulgados pelo 
Estado na última semana 
revelaram que a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou uma queda 
de 13% de casos de assassi-
natos no ano passado, em 
comparação a 2018. Em 
contrapartida, o número 
de estupros cresceu 18% 
durante o período.

De acordo com as esta-
tísticas da SSP (Secretaria 
de Segurança Pública), a 
região contabilizou 316 
vítimas de assassinatos em 
2019, sendo 303 de homi-
cídios dolosos (quando há 
intenção de matar) e 13 de 
latrocínios (roubos segui-
dos de mortes). Em 2018 o 
montante foi de 364 casos, 
sendo 338 homicídios dolo-
sos e 26 latrocínios. 

Com 38 assassinatos cada, 
São José dos Campos e 
Taubaté dividiram a lide-
rança do ‘Ranking da Morte’ 
em 2019. Na segunda colo-
cação, Jacareí teve 36 regis-
tros, empatadas na terceira 
posição, Caraguatatuba e 
Cruzeiro contabilizaram 38 
ocorrências. 

Apesar da redução de ca-
sos, a RMVale permaneceu 
como a região mais violenta 
do interior de São Paulo, 
superando Campinas (301) 
e Ribeirão Preto (241). 

As demais cidades da 
região que tiveram mora-
dores vítimas de assassina-
tos no ano passado foram 
Aparecida (5), Caçapava 
(12), Cachoeira Paulista 
(6), Campos do Jordão (2), 
Canas (2), Cunha (5), Gua-
ratinguetá (18), Igaratá (1), 
Ilhabela (2), Jambeiro (1), 
Lavrinhas (1), Lorena (17), 
Natividade da Serra (3), 
Pindamonhangaba (16), Pi-

quete (3), Potim (4), Queluz 
(4), Redenção da Serra (1), 
Roseira (2), Santa Branca 
(1), São Bento do Sapucaí 
(1), São Sebastião (13), Tre-
membé (5) e Ubatuba (20). 

Na contramão do índice 
de assassinatos, o de estu-
pros teve um crescimento 
preocupante na RMVale. 
Enquanto em 2018, a região 
teve 715 vítimas, no ano 
passado o número subiu 
para 842. Os dados da SSP 
apontam que do montan-
te de casos de 2019, 637 
foram classificados como 
estupro de vulnerável, co-
metidos contra menores de 

14 anos ou deficientes men-
tais. Com 181 ocorrências, 
São José dos Campos foi o 
munícipio da RMVale com 
mais vítimas. Na sequência 
aparecem Jacareí (84) e 
Caraguatatuba (78).  

Das dez regiões do inte-
rior de São Paulo, a RM-
Vale é a quarta que mais 
registrou estupros, ficando 
atrás de Sorocaba (1.302), 
Ribeirão Preto (956) e Cam-
pinas (923).  

As outras cidades da re-
gião que tiveram casos no 
ano passado foram Apare-
cida (8), Areias (4), Bananal 
(2), Caçapava (17), Cacho-

eira Paulista (14), Campos 
do Jordão (25), Canas (4), 
Cruzeiro (31), Cunha (6), 
Guaratinguetá (29), Igaratá 
(5), Ilhabela (11), Jambeiro 
(2), Lagoinha (4), Lavrinhas 
(4), Lorena (35), Monteiro 
Lobato (1), Paraibuna (12), 
Pindamonhangaba (57), Pi-
quete (7), Potim (8), Queluz 
(4), Redenção da Serra (5), 
Roseira (4), Santa Branca 
(5), Santo Antônio do Pinhal 
(6), São Bento do Sapucaí 
(3), São José do Barreiro (1), 
São Luís do Paraitinga (8), 
São Sebastião (40), Silveiras 
(3), Taubaté (74), Tremem-
bé (12) e Ubatuba (44).

Ex-militar tenta matar o 
próprio filho em Cunha

Da Redação
Cunha

Uma tentativa de homicídio 
cometida por um militar apo-
sentado chocou os moradores 
de Cunha na última segunda-
-feira. Durante uma discussão, 
o homem de 48 anos atirou 
contra o próprio filho no sítio 
da família na zona rural do 
município. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, de 
25 anos, e o pai se desen-
tenderam por volta das 23h 
no bairro Várzea do Cedro. 
Durante a briga, o aposentado 
sacou um revólver e efetuou 

um disparo contra o filho, 
atingido no cotovelo. Ferido, 
o jovem conseguiu correr e se 
esconder na mata. 

Acionada por vizinhos da 
propriedade rural, a Polícia Mi-
litar invadiu o imóvel e rendeu 
o atirador. Em um cômodo do 
sítio foram apreendidas outras 
duas armas de fogo. 

O ferido, foi encaminhado ao 
Pronto Socorro, onde foi libe-
rado após passar por cirurgia. 

Levado à Delegacia de Cunha, 
o ex-militar foi solto após pres-
tar depoimento. Ele responderá 
em liberdade por tentativa de 
homicídio e porte ilegal de 
armas de fogo.

Mulher sofre fraturas após ser 
atingida por motorista bêbado

Da Redação
Ubatuba

Embriagado, um motorista 
de 29 anos foi preso após 
atropelar uma motociclista 
na noite da última terça-fei-
ra no trecho de Ubatuba da 
Rodovia Rio-Santos. Com 
diversas fraturas, a vítima 
segue internada na Santa 
Casa da cidade. 

Segundo a PRE (Polícia 
Rodoviária Estadual), o cri-
minoso trafegava pelo KM 
49 da rodovia por volta das 
22h, quando invadiu a pista 
contrária e atingiu a moto-
ciclista, que teve fraturas 
expostas em uma das pernas 

e nos braços. 
Percebendo a gravidade 

do acidente, motoristas acio-
naram a PRE que conseguiu 
abordar o condutor.

Visivelmente alterado, o 
jovem se negou a realizar o 
teste do bafômetro, mas foi 
obrigado a passar por exames 
no IML (Instituto Médico Le-
gal) que constaram a ingestão 
de álcool. 

A vítima foi submetida a 
cirurgias na Santa Casa de 
Ubatuba, onde permanece 
internada em estado estável.  

Preso em flagrante por 
embriaguez ao volante e lesão 
corporal, o jovem segue deti-
do na Delegacia de Ubatuba.

Dupla é presa transportando 
maconha pelo Centro de Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

Após perseguição, a Polícia 
Militar prendeu dois trafi-
cantes de drogas na noite da 
última terça-feira na região 
central de Cruzeiro. 

Segundo a PM, uma equi-
pe patrulhava a rua Doutor 
Theodoro Quartim Barbosa 
quando desconfiou da atitude 
de dois homens que estavam 

em uma motocicleta. Apesar 
de receber ordem de parada, 
o piloto tentou fugir.

Após cerca de cinco minutos 
de perseguição, os policiais 
conseguiram interceptar a 
dupla. Na abordagem, foram 
apreendidas porções de ma-
conha com 254 gramas do 
entorpecente. Os criminosos 
foram encaminhados ao Dis-
trito Policial de Cruzeiro por 
tráfico de drogas.

Morador é assaltado a caminho 
do trabalho em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquéri-
to para tentar identificar o 
motociclista que assaltou 
um pedestre de 43 anos 
na madrugada da última 
segunda-feira no bairro 
Vila Bela.

Em depoimento, a vítima 
relatou que caminhava 

pela rua Raul Pompéia em 
direção ao trabalho, quan-
do foi surpreendido pelo 
assaltante. 

Armado com um revólver, 
o motociclista ameaçou o 
pedestre, exigindo que ele 
entregasse sua mochila e 
o aparelho celular. Na se-
quência, o criminoso fugiu 
pelo viaduto que liga os 
bairros Vila Bela e Vista 
Alegre.

Ação da Polícia Militar de prevenção contra o cresceimento da criminalidade na RMVale; queda em 2019

Foto: Reprodução PMSP

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 11126/19GPRO 
Contrato nº 129/19 – TP nº 06/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ Nº: 10.483.942/00001-21
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência e o acréscimo de 20% (vinte por cento) ao valor global do Contrato nº 129/19,
decorrente do Proc. Licitatório nº 254/19, TP nº 06/19, firmado em 15 de julho de 2019.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 06(seis) meses, a partir de 15 de janeiro de 2020.
Cláusula Terceira – Com respaldo no art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 1.3 do
contrato original, ficam acrescidos 20% (vinte por cento) equivalente a R$ 12.800,00 (doze 
mil e oitocentos reais) ao valor global do contrato, em virtude da alteração qualitativa, 
para implementação de metodologia de Avaliação de Desempenho. Cláusula Quarta – A 
cláusula 5.1 do contrato nº 129/19 passa a vigorar com a seguinte redação:
“O valor global para a execução do objeto deste contrato será de R$ 76.800,00(setenta e
seis mil e oitocentos reais), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL.”.
Cláusula Sexta – Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Sétima - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Oitava – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/19 - PROC: 713/19

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de JUNTADA DE 
DOCUMENTO PP 114/2019 do dia 29/01/2019 do processo licitatório acima referido, 
onde lê-se “...Tomada de Preço 01/2020...”, leia-se “...Pregão Presencial 114/2019...”. O 
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Concorrência Pública Nº 06/2019 PROC. Nº 724/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2019, 
que tem por objeto a concessão de gestão de apoio ao monitoramento de mobilidade 
urbana e operação de estacionamento rotativo controlado de veículos em vias e logradouros 
públicos do município de Lorena - SP, denominado “Zona Azul”. Comunicamos que a sessão 
pública agendada para o dia 29 de Janeiro de 2020 às 09:30h, todas as empresas foram
credenciadas e abertos os envelopes de propostas de preço que teve o seguinte resultado:
PROPOSTAS CLASSIFICADA:
SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA
R$ 105.000,00
ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI R$ 121.120,00
RG DA S ESCUDEIRO ESTACIONAMENTO LTDA R$ 165.000,00
G2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA R$ 185.000,00
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A R$ 333.133,33
PROPOSTA DESCLASSIFICADA:
TRANSITABILE SISTEMA DE CONTROLE DE VAGAS AUTOMOTIVAS LTDA
EPP R$ 150.000,00
A empresa TRANSITABILE SISTEMA DE CONTROLE DE VAGAS
AUTOMOTIVAS LTDA EPP, não apresentou a Planilha de custos, onde se fará a distribuição 
dos funcionários que operarão o sistema de estacionamento rotativo, conforme item 
6.7. e 6.8. do edital, sendo assim INABILITADA. O presidente juntamente com a CPL e 
representantes presentes, determina a suspensão da Sessão Pública para o cumprimento 
do disposto no artigo 43, II da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 14/2020 PROC. Nº 20/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a ata de registro de preços para 
aquisição de material para conserto e manutenção das roçadeiras por um período de 
12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 21 de fevereiro de 2020, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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Ação tenta garantir mais segurança para motoristas na Rio-Santos; obra deve ser iniciada até junho

Estado anuncia cronograma de melhorias 
em rodovia de acesso a Caraguá e Ubatuba 

Lucas Barbosa
Litoral Norte

Prevendo um investimen-
to de R$ 10,8 milhões, o 
Governo do Estado abriu o 
processo licitatório para a 

contratação da empreiteira 
que será responsável pelas 
obras de recuperação e 
modernização da rodovia 
Doutor Manoel Hyppolito 
Rego, a Rio-Santos.

Os trechos de Caragua-
tatuba e Ubatuba serão os 

únicos beneficiados pela 
medida. 

Vinculado à secretaria 
estadual de Logística e 
Transportes, o DER (De-
partamento de Estradas 
de Rodagem) publicou no 
último dia 18 um edital de 

chamamento público no 
Diário Oficial para viabili-
zar o início do serviço de 
melhorias na SP-55, que liga 
Ubatuba a Santos.

De acordo com o docu-
mento, a obra consistirá nas 
construções de mais uma 

pista, paralela à já existente, 
e duas pontes sobre os rios 
Arapirá e Maranduba, que 
ficam entre os quilômetros 
77,6 e 77,8 da via.

A expectativa do Estado é 
que o serviço seja iniciado 
até o fim do primeiro se-
mestre de 2020. Após seu 
início, a melhoria deverá ser 
concluída num prazo de até 
um ano.

Além de facilitar a fluidez 
do tráfego, a modernização 
tentará garantir mais se-
gurança aos motoristas e 
motociclistas que circulam 
pela rodovia que, além de 
Caraguatatuba e Ubatuba, 
dá acesso às cidades litorâ-
neas de Bertioga, Ilhabela e 
São Sebastião.

Segundo a gerência do 
DER, a Rio-Santos é uma 
das rodovias paulistas que 
registram os maiores fluxos 
de veículos durante o Verão.

As empresas interessadas 
em concorrerem ao pro-
cesso licitatório deverão se 
cadastrar no site oficial do 
órgão até 10 de fevereiro. 
A sessão pública de aber-
tura dos envelopes com as 
propostas das empresas 
será realizada em 27 de 
fevereiro, na sede do DER, 
em São Paulo. 

Cunha-Paraty – A estrada 
que liga os estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, atra-
vés de Cunha e Paraty-RJ, 
constantemente é alvo de 
reclamações de motoristas 
e motociclistas devido a 
buracos, erosões e outras 
falhas estruturais.

Reaberta para o tráfego 
em julho de 2016, após um 
investimento do governo 
paulista de R$ 17 milhões e 
carioca de R$ 105 milhões, 
a via possui 49 quilômetros 
de extensão, mas desde o 
início de 2019 a qualidade 
da estrada vem sendo ques-
tionada por seus usuários, 
principalmente no trecho 
de responsabilidade do Rio 
de Janeiro. 

Procurada pela repor-
tagem do Jornal Atos, a 
secretaria de Logística e 
Transportes de São Paulo 
afirmou que atualmente 
são executados serviços  de 
contenção de erosão e de 
proteção aos motoristas em 
diversos trechos da pista. 

Questionada sobre pos-
síveis negociações com o 
Governo do Rio de Janeiro 
para a realização de outras 
melhorias na estrada, a 
pasta preferiu não se ma-
nifestar.

Trecho do Litoral Norte da rodovia Rio-Santos, que faz parte de planejamento para obras do DER, anunciado pelo Estado na última semana

Foto: Reprodução DER

Furto em caminhões 
atrasa coleta de lixo 
em Guaratinguetá
Codesg faz boletim para identificar 
autores e promete normalizar serviço

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Três dos seis caminhões 
que realizam a coleta de lixo 
em Guaratinguetá deixaram 
de prestar atendimentos na 
última segunda-feira, após 
uma ocorrência de furto na 
madrugada de domingo para 
segunda. De acordo com a 
Codesg (Companhia de Desen-
volvimento), foram furtadas 
seis baterias, sendo duas de 
cada um dos caminhões, além 
de outros equipamentos dos 
veículos.

Os caminhões ficam estacio-
nados no Parque Ambiental do 
Santa Luzia. A área é monitora-
da por câmeras de segurança 
e as imagens podem ajudar 
a Polícia Civil a identificar os 
criminosos. Também foi alvo 
de furto a carreta que faz o 

transbordo do resíduo coletado 
em Guaratinguetá até Cachoei-
ra Paulista, onde é feito o aterro 
do material.

Com as ocorrências, a co-
leta de lixo na cidade ficou 
parcialmente comprometida e 
afetou diversos bairros. Clube 
dos 500, Vila Rosa, Vila Bela, 
Chácaras Vitória, Vista Alegre 
e Hotel Golf foram as princi-
pais áreas afetadas. A Codesg 
destacou que o serviço seria 
normalizado nesses bairros 
na manhã de terça-feira, já 
que a Companhia colocou um 
caminhão extra nas ruas.

Os bairros Parque do Sol, 
Jardim Esperança, Beira Rio 
e Portal das Colinas sofreram 
atraso na coleta de lixo, e os 
trabalhos foram concluídos 
na noite de segunda. A Codesg 
abriu um boletim de ocorrên-
cias para identificar os autores.

Aparecida abre processo seletivo
para saúde antes do concurso público
Medida é confirmada para manter atendimentos em unidades de saúde

Entrada principal para o Pronto Atendimento de Aparecida; cidade que abre processo para reforçar rede pública em meio à crise municipal

Leandro Oliveira
Aparecida

As unidades de saúde de 
Aparecida passarão por mu-
danças nos próximos meses. 
Com o fim do contrato emer-
gencial entre a Prefeitura e o 
Instituto Lagos, o Executivo 
confirmou contratação direta 
de profissionais da saúde e 
um processo seletivo antes 
da convocação dos aprovados 
no concurso público, que tem 
provas previstas para março. 
As alterações tem caráter 
imediato.

O Instituto Lagos foi con-
tratado em 2019 de forma 

emergencial e atende as 
UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde) de Aparecida. Com 
o vencimento do contrato, 
a Prefeitura abriu processo 
licitatório para contratar ou-
tra empresa ou organização 
social, porém o Ministério 
Público suspendeu o certame. 
Na última quarta o Executivo 
se reuniu com o MP para de-
finir as melhores alternativas 
para a saúde.

Segundo o secretário de 
Justiça e Cidadania de Apa-
recida, Jeferson Monteiro, 
serão duas medidas. “Será 
feito através da Prefeitura, 
e após consulta ao Tribunal 

de Contas, uma contratação 
direta e um processo sele-
tivo provisório para que as 
pessoas que estão na saúde 
continuem trabalhando. E 
assim que houver a posse 
dos aprovados no concurso 
público, regularize de vez a 
questão da saúde”. A Prefeitu-
ra pode levar pelo menos 45 
dias para realizar o processo 
seletivo.

A prova será aberta a qual-
quer profissional da área da 
saúde, segundo o secretário. 
Antes disso o Executivo vai 
contratar diretamente profis-
sionais que atuam na saúde 
para não deixar as unidades 

de atendimento desassistidas 
até a realização do processo 
seletivo.

“Durante os 45 dias do 
processo seletivo, haverá uma 
contratação provisória de fun-
cionários, então os postos não 
serão fechados. As pessoas 
que já estão trabalhando nos 
postos serão contatadas pela 
secretaria de Saúde e haverá 
um contrato direto com elas 
durante um período de 45 
dias. Saindo o processo se-
letivo, sai a contratação dos 
aprovados e não haverá pa-
ralisação dos atendimentos”.

De acordo com o secretário, 
são em torno de cem vagas 
abertas através das contra-
tações diretas e do processo 
seletivo. As inscrições para o 
concurso público municipal 
permanecem abertas até 6 
de fevereiro. As vagas tem-
porárias do processo seletivo 
ainda serão anunciadas pela 
Prefeitura.
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Prefeitura discute ações de segurança 
para o Carnaval Solidário em Pinda
Reunião discute mudanças nos trajetos dos blocos pré-Carnaval; PM estima 15 mil pessoas por dia

Bruna Castro
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba se reuniu com as 
principais autoridades de 
segurança da cidade para 
discutir sobre as medidas 
preventivas durante o Car-
naval. Estiveram presentes a 
capitã da Polícia Militar, Lu-
cimeire Jeronymo, o assessor 
de eventos Ricardo Flores, o 
secretário de Segurança José 
Sodário Viana e a diretora de 
Trânsito Luciana Viana.

Também foi pauta do en-
contro a mudança de trajeto 
dos blocos Barbosa e Juca 
Teles no pré-Carnaval de 
Moreira César, realizado nos 
dias 15 e 16 de fevereiro, que 
contará com a presença das 
bandas Sambatuque e Banda 
Folia. A concentração será 
na avenida Adhemar César 
Ribeiro, às 16h, em ambos 
os dias, com sentido à Praça 
das Acácias.

Em relação ao Carnaval, 
entre os dias 22 e 25, Flores 

salientou a necessidade das 
novas medidas para a pre-
venção de ocorrências e a 
proteção dos foliões durante 
os dias de festa. “As princi-
pais medidas serão feitas 
no Parque da Cidade. É uma 
área totalmente cercada, até 
mesmo para que os foliões 
não adentrem na mata. A 
revista será feita na portaria. 
Também existe a proibição 
de carrinhos de supermer-
cado, de bebidas destiladas 
e garrafas de vidro”.

O assessor também justi-
ficou a necessidade de poli-
ciamento, a fim de impedir 
a presença de pessoas nas 
vias públicas. Outras ações 
dizem respeito à contratação 
de equipes de segurança ter-
ceirizadas, como já foi feito 
em anos anteriores.

“Eu tenho toda a alegria 
e a felicidade de falar que 
desde o início da nova ges-
tão estive à frente de três 
carnavais e não tivemos ne-
nhum incidente. Não tivemos 
nenhuma morte, nenhum re-
gistro de briga generalizada, 

então essa precaução toda é 
para que mantenhamos esse 
mesmo nível de Carnaval” 
completou.

O monitoramento com câ-
meras de segurança também 
será realizado em parceria 
com a PM de Pindamonhan-
gaba e a Guarda Municipal.  
O planejamento do Carnaval 
Solidário em 2020 também 
prevê o uso da Força Tática e 
rondas com motocicletas nos 
arredores do evento.

De acordo com o levan-
tamento feito pela Polícia 
Militar, estima-se que cerca 
de 15 mil pessoas passarão 
pela cidade em cada um dos 
quatro dias de Carnaval. A 
PM divulgou dados sobre as 
ocorrências nos carnavais 
anteriores: em 2019, houve 
uma queda de 27% nos casos 
de furto em relação a 2018. 
Nos casos de roubo de veícu-
los a queda foi de 75%.

A programação completa 
do Carnaval Solidário de 
Pindamonhangaba está dis-
ponível no site da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Sads Cruzeiro recebe quase R$ 200 mil do Estado

Aula do projeto "Luz, Câmera e Ação" que abre novas vagas em Pinda

Foto: Divulgação PMP

Aglomeração de foliões no Carnaval de 2019, no Centro de Pinda; cidade reforça segurança para este ano

Valor é destinado a programas sociais desenvolvidos para famílias em situação de vulnerabilidade no município

Bruna Castro
Cruzeiro

A Sads (Secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social de Cruzeiro) receberá 
do governo estadual uma 
transferência liberada pelo 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) e secretária 
Célia Parnes para a continu-
ação dos investimentos em 
projetos e ações sociais no 
município. 

Para a secretária munici-
pal de Assistência e Desen-

volvimento Social, Hevelyn 
Sígolo, o repasse é de grande 
importância para a continui-
dade de programas sociais 
necessários para o municí-
pio. “É uma ajuda relevante 
e muito importante para que 
a gente consiga desenvolver 
todos os projetos, todas as 
parcerias, principalmente 
com entidades do municí-
pio para que o serviço seja 
da melhor forma possível, 
e prestado com excelência” 
destacou.

Hevelyn esteve no evento 
de assinatura de transferên-

cia da verba para as cidades 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), na última 
semana, na Câmara Munici-
pal de São José dos Campos.  

O repasse de R$291.473,60 
será investido em ações e 
programas de acolhimento 
a famílias em situação de 
risco. Segundo dados do 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social), em 
média, dez mil famílias são 
beneficiadas pelo órgão 
que auxilia crianças, jovens, 
adultos e idosos.

Projeto “Luz, Câmera e Ação” 
abre novas vagas em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

Os adolescentes de Pinda-
monhangaba podem obter 
novos conhecimentos na 
oficina “Luz, Câmera e Ação” 
do Grêmio União, um projeto 
social da cidade que conta 
com o apoio da MRS Logís-
tica. Podem se inscrever 
para as aulas de audiovisual 
jovens de 13 a 17 anos que 
estudem no ensino público.

Durante o curso são tra-
balhados elementos de pro-
dução como elaboração de 
roteiros, captação de áudio 
e imagem, edição de imagem 
e fotografia. As aulas serão 
realizadas de segunda à sex-
ta-feira, no período da tarde, 
e ministradas pelo jornalista 
Nathan Cortez, que tem 
experiência e formação na 
área visual com exibições 

no Canal Futura.
As inscrições podem ser 

feitas ao longo da semana, 
das 9h às 13h. Para con-
cluir a matrícula é preciso 
estar acompanhado de um 
responsável trazendo RG, 

comprovantes de endereço 
e de matrícula escolar. Mais 
informações podem ser 
obtidas na sede do Grêmio 
União, que fica à rua Fernan-
do Alencar Pinto, nº 19, no 
bairro do Ouro Verde.

Foto: Divulgação PMP
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Falta de repasse do Estado obriga Santa Casa de 
Aparecida a suspender parte dos atendimentos 
Cirurgias e consultas eletivas podem deixar de ser disponibilizadas pelo SUS; UTI e psiquiátria em risco

Rafael Rodrigues
Aparecida 

A crise na saúde da região 
ganhou novos contornos 
neste fim de semana, de-
pois que a Santa Casa de 
Misericórdia de Aparecida 
suspendeu no último sábado 
todas as cirurgias e consul-
tas eletivas realizadas na 
entidade pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). De acordo 
com o administrador do 
hospital, Frei Bartolomeu 
Schultz, o atendimento foi 
suspenso devido a falta de 
recursos para o custeio das 
operações.

Schultz explicou que a 
Santa Casa não tem mais 
condições de efetuar o pa-
gamento dos médicos que 
realizam as cirurgias e as 
consultas preparatórias por-
que o Governo do Estado de 
São Paulo ainda não firmou 
o convênio de 2020, para 
o custeio dos salários. “A 

gente vem conversando com 
o Estado. Já existe a possibi-
lidade de os convênios serem 
firmados para os próximos 
quatro anos, mas a demora 
é que tem nos deixado pre-
ocupado, porque o mês de 
janeiro já está terminando e 
até agora não conseguimos 
nenhum recurso”, afirmou.

O pagamento dos salários 
dos médicos para realização 
das consultas e das cirurgias 
eletivas são oriundos de 
convênio estadual. O go-
verno disponibiliza R$ 135 
mil mensais para custear os 
atendimentos.

Mensalmente, de acordo 
com os dados do hospital, 
são feitas 170 cirurgias 
eletivas e mais de 800 con-
sultas preparatórias, que 
na falta dessa verba, estão 
suspensas.

Apesar de fechar as por-
tas para esse tipo de aten-
dimento, outros serviços 
continuam sendo prestados, 
principalmente referentes a urgência e emergência. 

Frei Bartolomeu Schultz es-
clareceu que as internações 
clínicas, a UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e a ala 
de psiquiatria, funcionarão, 
mesmo sem a ajuda do Es-

Complexo da Santa Casa de Aparecida, que sofre com a escassez de repasse; atendimento em risco

Foto: Marcelo A dos Santos

tado.
UTI – Outro repasse atra-

sado é referente à Unidade 
de Terapia Intensiva. Se-
gundo o administrador da 
entidade, o custo médio da 
UTI adulto, com nove leitos, 

gira em torno de R$ 250 
mil, e atualmente apenas no 
Ministério da Saúde contri-
bui para a manutenção do 
atendimento.

A parte referente ao Es-
tado, que gira em torno de 

R$ 100 mil, também está 
atrasada. “A UTI a gente vive 
uma situação ainda mais 
delicada, porque para fazer 
a suspensão, precisamos de 
noventa dias para forma-
lização. Mas acreditamos 
que com a suspensão das 
cirurgias e consultas, o Go-
verno possa se sensibilizar 
e liberar o quanto antes 
esses convênios”, destacou 
Schultz.

O PAI (Polo de Atendi-
mento Integral), que atende 
dependentes químicos da 
região, também está funcio-
nando sem a ajuda do Esta-
do. Nesse caso específico, 
Frei Bartolomeu garantiu 
que mesmo sem os R$125 
mil, os atendimentos serão 
mantidos por enquanto.

Em nota, a secretaria de 
Estado da Saúde informou 
que foram repassados em 
2019 R$ 3,1 milhões em 
convênios com a Santa Casa 
de Aparecida. Sobre o exer-
cício de 2020, a assessoria 
informou na nota que o 
convênio de R$ 3,6 milhões 
já foi publicado, e a pasta 
está orientando a entidade 
para finalização dos demais 
convênios previstos.
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Saiba como funcionam as etapas do tratamento de esgoto realizado pela Guaratinguetá Saneamento
Da Redação
Guaratinguetá

O saneamento básico é um 
conjunto de medidas que tem 
como objetivo promover saú-
de e qualidade de vida para a 

população, além de facilitar 
a atividade econômica das 
cidades abrangidas. O proces-
so, que vai desde a captação 
da água nos reservatórios e 
distribuição aos usuários até 

Você sabe como é o processo de 
esgotamento sanitário em seu município?

a coleta e tratamento do esgo-
to e sua devolução aos rios, é 
muito mais complexo do que 
parece, há muitas etapas que 
devem ser cumpridas. 

A atividade de esgotamen-
to sanitário, por exemplo, 
começa com a coleta e enca-
minhamento de todo o esgoto 
produzido nas residências, 
comércios e empresas para 
a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE).  Na estação, 
esses dejetos passam por um 
longo processo antes de ser 
devolvido ao rio. Primeiro, 
ele é encaminhado ao grade-
amento, onde é realizado a 
retirada de resíduos sólidos 
grosseiros. Em seguida, é leva-
do para o desarenador, onde 
ocorre a remoção de areia por 
diferença de gravidade. Após 
a remoção, o esgoto é tratado 
de forma biológica no tanque 
de aeração, onde ele é exposto 
à ação de microrganismos que 
digerem a matéria orgânica. 
Depois de todo processo bio-
lógico, o líquido passa pelo 

processo de decantação, onde 
o lodo formado vai para o 
fundo do tanque, separando a 
parte líquida livre de impure-
zas. Então, o esgoto tratado é 
devolvido ao meio ambiente. 

Para Indiara Guasti, gerente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo 
para o qual foi aprovado, são eles: CAMILA G V MONTEIRO RG: 462066186; 
KETLIN WAILLANT B WOZNIAK RG: 1566975; PATRICIA H S RICCIULLI RG: 
43571210-X; CAMILA S D ARANHA RG: 416641751; WAGNER M NOGUEIRA 
RG: 425331714; ANA CAROLINA A VIEIRA RG: 344058554; CLÁUDIA M S 
LOPES RG: 187269774.
Lorena, 31 de janeiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, 
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário 
das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi apr 
vado, são eles: CAMILA G V MONTEIRO RG: 462066186; KETLIN
WAILLANT B WOZNIAK RG: 1566975; PATRICIA H S RICCIULLI RG: 
43571210-X; CAMILA S D ARANHA RG: 416641751; WAGNER M NOGUEIRA 
RG: 425331714; ANA CAROLINA A VIEIRA RG: 344058554; CLÁUDIA M S 
LOPES RG: 187269774.
Lorena, 31 de janeiro de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO SCHERZ MACHADO COELHO DE CASTRO, de nacionalidade brasileira,
profissão engenheiro químico, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Lorena-SP, no dia 28 de abril de 1986, residente e domiciliado Rua Inglaterra nº 80,
aptº. 123, Bela Vista, em Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO MACHADO COELHO
DE CASTRO e VERONICA VIVIANA MELLADO SCHERZ COELHO DE CASTRO.
BRUNA FANTIN PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira química,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Assis-SP, no dia 18 de abril de
1987, residente e domiciliada Rua Inglaterra nº 80, aptº. 123, Bela Vista, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM JOSÉ DE ANDRADE PEREIRA e VANESSA
ESTELA FANTIN PEREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO OLIVEIRA TEBERGA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
sistemas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de março de 1994, residente e domiciliado Rua Caraguatatuba nº 601,
aptº. 54a, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO CARLOS
ASSIS TEBERGA e KATIA FRANCISCA DE OLIVEIRA TEBERGA.
MARINA DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de
janeiro de 1996, residente e domiciliada Rua São Vicente de Paula nº 201, Santana,
em Pindamonhngaba SP, filha de MILTON CESAR DA SILVA e ALICE DE OLIVEIRA
COSTA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VITOR CAMARGO PANISA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Lucélia-SP, no dia 01
de janeiro de 1994, residente e domiciliado Avenida Tenente-Coronel Manoel Pereira
dos Santos, nº 371, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON BENEDITO
PANISA e MAGALI APARECIDA CAMARGO PANISA.
THAMIRES FELIX BERTINI, de nacionalidade brasileira, profissão educadora, estado civil
divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de fevereiro
de 1989, residente e domiciliada Rua Antônio Rita do Amaral, nº 147, Parque São Domingos,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALMIR BERTINI e MARIZA APARECIDA
PEREIRA BERTINI. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCILIO MENDES RAPOSO, de nacionalidade brasileira, profissão servidor público
municipal, estado civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Distrito do Môrro -
São Francisco-MG, no dia 03 de outubro de 1968, residente e domiciliado Rua
Caçapava nº 440, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
FRANCISCO RAPOSO e LUZIA MENDES RAPOSO.
SANDRA REGINA MARCOLINO, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil divorciada, de 48 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 31 de
março de 1971, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 440, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO MARCOLINO e JOSEFA DE LIMA
MARCOLINO. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LOAN CARLOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão administrador de
empresas, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de maio de 1990, residente e domiciliado Rua Félix Samahá nº 55,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de JAYME CARLOS RAMOS FILHO e
DIANA SILVA RAMOS.
AMANDA REGINA RODRIGUES SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São José dos
Campos-SP, no dia 16 de maio de 1986, residente e domiciliada Rua Félix Samahá nº 55,
Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de CRISOSTOMO RIBEIRO JUNIOR e REGINA
RODRIGUES SILVA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WALTER DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão construção civil, estado
civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
abril de 1968, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes nº 243, bloco 2b,
aptº. 204, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DE LIMA
e MARIA DO CARMO DA SILVA.
ANA CAROLINA MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
setembro de 1987, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes nº 243, bloco
2b, aptº. 204, Bem Viver, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO
ROBERTO MARQUES e DIVA LUZIA MARQUES. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2020.

operacional da  Guaratinguetá 
Saneamento, “junto com todo 
esse processo de saneamento, 
é importante que haja a par-
ticipação social e a educação 
ambiental nas escolas, pois 
através de medidas simples, 

porém importantes como 
usar a água de forma racio-
nal, evitar desperdícios, fazer 
o descarte correto do lixo, 
conectar a casa à rede de es-
goto, teremos uma prestação 
de serviço de qualidade”.
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 
Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 

toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-

lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-

Vende-se uma área 
na Vila Brito de 44 
metros de frente por 
30 metros de fun-
do; sendo 7 terrenos 
medindo 6x30m e 
1 terreno medindo 
8x30m. Endereço: 
Avenida Juscelino 
Kubitschek. Conta-
to: Eloiza (12)99113-
1430
Vende-se terreno na 
Vila Passos no an-
tigo ferro velho de 
514m², no valor de 
R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta 
mil reais). Contato/; 
Eloiza (12)99113 -
1430

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -

ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova. At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083

Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, mecâ-
nica perfeita. Telefo-
ne: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citro-
en Xsara Picasso 2.0 
- 16v – Aut.- ano 2005 
– G –preto – comple-
to. Tr.F: 99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. Tr.F: 
99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pálio 
EX 1.0 fire ano 2002 
– G – 2pts. Tr.F: 3912-
3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétrica. 
Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Guará - Casa na 
Coronel Tamarindo, 
com 2 quartos + 1 
fora, sala, varanda, 
garagem para 2 car-
ros. Preço abaixo do 
mercado. Telefone: 
3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Caraguá - Vendo Kit-
net em condomínio 
fechado, 800 metros 
da praia Martins de 
Sá, condomínio no 
valor de 550,00 (já in-
cluso agua, luz, wifi, 
ampla area de lazer, 
com piscina, quadra 
de areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862

Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-
ximo ao supermerca-
do semar. Telefone: 
3132-2480
Alugo 2 apartamen-
tos, na praça caetés, 
199. Um medindo 
120m², outro 133m². 
Falar com José no 
telefone: 98865-7517
Aluga-se casa locali-
zada na Vila Paraíba, 
com 3 quartos, 1 suí-
te, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 4 carros, 
inter fone e por tão 
eletrônico. Telefone: 
3132-7171

Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 

0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 
carreta rodoviária, ca-
pacidade 5 pessoas. 
Tr.F: 98180-3336
Caraguá – Vendo 
impressora térmi-
ca USB e ethernet 
48 colunas. 80 mm. 
Tr.F:97401-7570
Caraguá – Vendo sax 
Baritono Galasso – 
ótimo estado. Parcelo 
em 12x. Tr.F: 99738-
4595
Caraguá – Vendo ro-
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