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Ação atende antiga reivindicação de famílias do Jardim Princesa e beneficiar até seis outros bairros da cidade

Pinda avança em drenagem para conter alagamentos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Dando continuidade ao 
processo de modernização do 
sistema de drenagem de Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
concluiu na última semana as 
obras de melhorias no bairro 
Jardim Princesa. Após 45 dias 
de serviço, o município   tenta 
evitar que os moradores do 
local sofram com novos ala-
gamentos em dias de fortes 
chuvas.

Cansadas de conviverem 
com os transtornos causados 
por inundações, as famílias 
do Jardim Princesa cobram 
há mais de três décadas uma 
solução do poder público para 
a falta de estrutura do sistema 
de captação e vazão de águas 
pluviais (provenientes da 
chuva).

Atendendo à reinvindicação 
da população, a Prefeitura 
iniciou em 27 de maio um 
plano de ações de melhorias 
no sistema de drenagem do 
bairro. Contando com mate-
riais e mão de obra próprias, 
realizou a duplicação de bocas 
de lobo e a substituição das 
tubulações da rua José Murilo 

Monteiro, via que registrava 
os pontos mais críticos de 
alagamentos. Após esta etapa, 
foi feita a recomposição do 
solo com massa asfáltica no 

último dia 6.
“O Jardim Princesa enfren-

tava este grave problema 
histórico, pois sua tubulação 
era inadequada, prejudicando 

a vazão das águas pluviais.  
Certamente essa moderni-
zação contribuirá para que 
os moradores tenham uma 
melhor qualidade de vida, não 

Obra de drenagem da Prefeitura de Pinda; cidade investe para evitar novos problemas com chuvas

Fotos: Divulgação PMP

Cachoeira Paulista, Guaratinguetá e Pinda oferecem serviços de banho, alimentação e troca de roupas

No frio, região intensifica abordagens 
noturnas a pessoas em situação de rua

Da Redação 
Região

Com as baixas temperaturas 
do inverno, as prefeituras de 
Cachoeira Paulista, Pindamo-
nhangaba e Guaratinguetá 
reforçaram o atendimento às 
pessoas em situação de rua. 
Equipes de assistência social 
realizam abordagens noturnas, 
com assistência material e de 
saúde.

Na última quarta-feira, em 
Guaratinguetá, a secretaria 
de Assistência Social abordou 
11 pessoas em situação de 
rua. Apenas um aceitou o 
auxílio, foi recolhido e levado 
para o albergue. Os demais 
receberam kits e cobertores, 
preencheram e assinaram a 
ficha de entrevista declarando 
desinteresse em sair da rua, já 
que não podem ser retirados 
à força.

A equipe da secretaria rea-
lizou abordagens na avenida 
Juscelino Kubitschek, Poupa 
Tempo, Pedregulho, Esportiva, 
Beira Rio, Nova Guará, Praça 
da Estação, Rodoviária, ponto 
de ônibus Centro, Mercado 
Municipal, praça São Benedi-
to, Santa Rita e Centro (Igreja 
Matriz e Praça Conselheiro).

Os indivíduos que aceitam 

ajuda são enviados ao Creas 
(Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social), 
onde têm auxílio na obtenção 
de documentos pessoais (caso 
não tenham), recebem café da 
manhã, kit de higiene pessoal, 
banho e roupa, além de pas-
sagens de retorno para casa 
(migrantes) ou encaminhamen-
to para abrigo. Atualmente a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
tem parceria de abrigo com a 
Fazenda da Esperança e Casa 
Dom Bosco.

Pindamonhangaba intensifi-
ca o trabalho desde maio, com 
rondas noturnas, abordagem e 
retirada de moradores de rua, e 
encaminhamento para acolhi-
mento na instituição parceira 
SOS. Durante a semana, a ação 
é realizada das 22h às 0h pela 
secretaria de Assistência Social 
e a GCM (Guarda Civil Metro-
politana), e durante o dia com 
apoio da Polícia Militar.

Cachoeira Paulista – A Prefei-
tura disponibiliza uma viatura 
para recolher moradores que 
estão em situação de abando-
no, sem lar, encaminhando-os 
para o Albergue Renascer 
onde recebem alimentação, 
banho, troca de roupas limpas 
e descanso em camas com 
cobertores. Equipe da Assistência Social de Guaratinguetá durante atendimento a pessoas em situação de rua; cidade ampliar apoio com forte frio

se preocupando mais toda 
vez que começar a chover”, 
explicou a secretária de In-
fraestrutura e Planejamento 
Urbano, Marcela Franco.

Marcela ressaltou que não 
é possível estimar o valor 
investido nas obras, já que 
elas contaram com materiais 
próprios e o trabalho de ser-
vidores municipais. Lembrou 
que a ação no Jardim Princesa 
fez parte de um cronograma 
de obras de adequação do sis-

tema de drenagem da cidade, 
que viabilizou melhorias nos 
bairros Alto do Tabau, Arare-
tama, Bela Vista, Jardim Boa 
Vista, Vila Prado e Parque São 
Domingos.

Segundo a secretária, foram 
iniciados na última semana 
os estudos para a definição 
de quais os próximos pontos 
da cidade e do distrito de 
Moreira César que serão be-
neficiados por novas etapas 
da ação.

Fotos: Divulgação PMG
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Atos e Fatos
“Tudo que vem da terra 
volta à terra e o que vem 
das águas volta ao mar”

Márcio Meirelles Eclesiástico 40,11

A SINDROME DA 
AMAZONIA

A “síndrome da Amazônia”, 
expressão que o presidente Bolso-
naro utilizou na última reunião do 
G-20 para explicar a preocupação 
do mundo sobre a preservação da 
Amazônia.

Parece-me que a expressão foi 
essa. O importante que respondeu 
a primeira ministra da Alemanha 
e ao presidente da França que a 
Amazônia é um problema do país 
e de que sobrevoou a Europa e não 
viu florestas.

Não viu e não verá! 
Para completar convidou-os 

para uma visita à floresta amazô-
nica.

A verdade é que a Europa 
destruiu suas florestas. A Alema-
nha como a mais industrializada 
destruiu suas florestas como a dos 

países próximos com a famosa 
“chuva ácida” de suas indústrias.

A verdade que o desmatamento 
na Amazônia é um fato e que pre-
cisa ser controlada.

Temos recursos tecnológicos. 
mas não financeiros.

O temor da Europa sobre a 
preservação da Amazônia foi pro-
vocado pelo próprio presidente ao 
se negar a aceitar os preceitos da 
Cúpula Mundial do Meio Ambien-
te, sem uma informação técnica e 
segura sobre o tema.

De qualquer forma refez a sua 
visão sobre o a questão ambiental 
mundial e no seu estilo reagiu e se 
saiu melhor que o ex-presidente 
Temer, em Davos, que ouviu acu-
sações sobre o desleixo na preser-
vação ambiental do país. Entrou 
mudo e saiu calado!

Na verdade, os dois presidentes 
não se prepararam para defender a 
posição do país e o que já fizemos 
na questão ambiental. 

Mudez e canelada não resolvem 
a má vontade do mundo na questão 
amazônica. É preciso mostrar ação!

A grande verdade é que o Brasil, 
com o agronegócio e a sua poten-
cialidade, geram preocupações 
na Europa que é extremamente 
protecionista no setor agrícola e 
nos Estados Unidos que temem a 
concorrência dos nossos produtos 

a cada safra atingindo uma produ-
tividade invejosa.

A questão da preservação está 
intimamente ligada a questão do 
agronegócio, posição que precisa 
ser destruída porque o Brasil é 
um dos países mais eficientes na 
relação agricultura-natureza do 
mundo, revelado por instituições 
sérias americanas.

O Brasil usa menos de 8% das 
suas terras com a lavoura contra 
60% na Índia; Estados Unidos 
18%; a Europa nada a indicar. 
Temos uma cobertura territorial de 
65% com área verde.

O problema que no país qual-
quer pessoa que tenha a carteira de 
“artista”, ou modelo de passarela 
e disser que o país está sendo des-
truído pela soja, pela agropecuária 
causando efeito estufa, os frangos 
com hormônio, estão destruindo a 

mata amazônica, recebem da mídia 
espaço e até para programa matinal 
gastronômico.

Intencional ou não intencio-
nal, colaboram com os lobbies 
agrícolas americanos que gastam 
milhões de dólares combatendo 
o agronegócio brasileiro com o 
seu lema: “fazendas aqui, floresta 
lá”, traduzindo, não aumentem a 
sua capacidade de produção no 
agronegócio.

Em resumo, o agronegócio 
brasileiro desperta no continente 
americano o receio da concorrência 
e no europeu a produção de baixo 
custo de nossos produtos agrícolas.

A preservação da natureza virou 
ideologia política, religião, dogmas 
que estão acima da discussão racio-
nal e parece que tem de ser obede-
cido sem o menor questionamento.

É preciso aprofundar no conhe-
cimento da questão ambiental para 
ser taxado de defensor do agrotóxi-
co, inimigo da alimentação saudá-
vel – sem agrotóxico -, capitalista 
selvagem, grileiro, desmatador, 
perseguidor de camponeses, cúm-
plice do trabalho escravo, carvoeiro 
e assim por diante.

Reconheça que desconhece o 
assunto, se informe, e não perca o 
tempo com esta gente.

Lembre-se: o agronegócio sus-
tenta economicamente o país!

"O agronegócio brasileiro desperta 
no continente americano o receio 
da concorrência e no europeu a 

produção de baixo custo de nossos 
produtos agrícolas"

Com apresentação de R$ 550 mil, empresa deve ser 
contratada para gerir atendimentos na saúde de Aparecida

Alteração do decreto reduz
prazo e prejudica proposta 
de emergencial de Dina

Rafaela Lourenço
Aparecida

Enquanto os moradores de Apa-
recida aguardam por definições 
concretas, a Prefeitura se movi-
menta para acelerar o processo de 
contratação emergencial na saúde. 
Já os vereadores, ao alterarem a 
nomenclatura “calamidade pú-
blica” para “estado emergencial”, 
diminuíram o prazo necessário 
para a definição municipal.

A Câmara aprovou por unani-
midade o projeto de decreto de 
calamidade pública do Executivo, 
em sessão extraordinária no últi-
mo dia 5, com uma emenda que 
altera a nomenclatura para “estado 
de emergência”.

“Recebemos o projeto na última 
quarta-feira (3) e os vereadores 
entenderam pela mudança. En-
tendemos que como ‘calamidade 
pública’ a Santa Casa não estava 
trabalhando, até porque estava 
atendendo as pessoas. Agora, 
estamos aguardando para saber 
como está esse projeto e o que 
vão mexer”, contou o presidente 
da Câmara, Wadê Pedroso (DEM), 
destacando o foco no termo “cala-
midade” como o motivador para 
a votação que alterou a proposta 

A prefeita Dina Moreira, que entrou em colisão com a Câmara por decreto de calamidade na saúde; busca por empresa segue

da prefeita em exercício Dina Mo-
raes (PDT). “Com essa situação, a 
vice (Dina) sendo interina, temos 
que estudar tudo. Não pode ser 
tudo em cima da hora”, reclamou 
Pedroso.

De acordo com a secretária de 
Saúde de Aparecida, Maria Eliane 
de Moraes, o termo “calamidade 
pública” decretado após o encer-
ramento do contrato com a Saec 
(Sociedade Amiga e Esportiva do 
Jardim Copacabana) determina-
do judicialmente, autorizaria um 
prazo máximo de 180 dias de 
contratação de uma nova empresa. 
Neste período, um contrato emer-
gencial garantiria o atendimento. 
Com a alteração realizada pelos 
vereadores, a Prefeitura terá ape-
nas noventa dias de emergencial, 
o que colocaria em risco o tempo 
necessário para uma licitação, 
que tem prazo de noventa dias, 
mas com o risco de contestação de 
resultados e prorrogação por mais 
noventa dias, ou seja, 180. 

Com o prazo reduzido, o Execu-
tivo terá que projetar a contrata-
ção se esquivando de possíveis 
impugnações.

Três empresas participaram do 
processo emergencial, iniciado 
em abril, e o Instituto Lagus, que 

ofereceu a melhor proposta, no 
valor de R$ 550 mil, deve ser a 
contratado. “O rito normal aconte-
ce em noventa dias. O que poderia 
acontecer nesse meio é algum tipo 
de impugnação, alguma empresa 
que discorda, que entra com recur-
so, isso vai atrasando o processo. 
Vamos fazer um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) com o Minis-
tério Público, que vai acompanhar 
todo esse processo regular”, co-
mentou Eliane sobre o processo 
licitatório da Organização Social. 

Os moradores e turistas que 
precisarem de atendimento médico 
podem passar pelo Pronto Aten-
dimento que segue com funcio-
namento normal, mas a Farmácia 
Municipal e as ESF’s (Estratégia 
Saúde da Família) estão com aten-
dimentos parciais, com apenas 
agentes comunitários de saúde. 

Eliane Moraes enfatizou os aten-
dimentos prejudicados como do 
Capes, Centro de Especialidades 
Odontológicas e Fisioterapia, que 
seguem paralisados sem profis-
sionais terceirizados. “Atendemos 
também dois municípios, Roseira 
e Potim. Tem toda essa gama 
do turismo, e além de toda essa 
assistência da Atenção Básica, re-
cebemos pessoas de todo o Brasil”.

Fotos: Leandro Oliveira

O Pronto Atendimento de Aparecida, um dos pontos da crise política/administrativa que se abateu sobre a rede pública de saúde

Fotos: Arquivo Atos
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/

2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19 )  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-4101 
– Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. Tr. 
F: 99105-0792 – Pin-
da
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda

ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 

Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804

Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 
idade. Rua Monse-
nho Anibal. 164. Tele-
fone: 3125-5994
Roupas e Lingerie 
em consignação. Pa-
gue só o que vender. 
Renda extra. Entre 
em contato. Telefone: 
99191-7274
Ótima banca de jor-
nais. Ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838

Preciso de trabalha-

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda

VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-

co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo 
– doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Empresa SANDRA MARIA ALBANO DE CAMPOS 
ME, inscrito (a) no CNPJ sob o nº 72.891.823.0001/65 
- inscr. Estadual nº 332058994119, no endereço, 
RUA COMENDADOR RODRIGUES ALVES nº 244 
– CENTRO – GUARATINGUETÁ/SP, declara para 
os devidos fins que uma caixa contendo pacotes 
relacionados de documentos pertencentes ao 
departamento de RH (SEFIP, Contratos Trabalhistas, 
Rescisões, folhas de pagamento) do período ano 
2013 a 2016, foram extraviada na data aproximada 
de junho/2018.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 5899/2019-
GPRO, com fundamento no Art. 25, “caput” da lei 
supracitada, relativa aos processos cujo objeto 
consista na contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva 
(revisão periódica), sem a aquisição de componentes 
ou peças, dos veículos
da frota municipal.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 368/19-SUP; 
4042/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços 
para formulação e aplicação de prova para candidatos 
a membro do Conselho Tutelar, bem como realização
do procedimento de eleição, para contratação da 
seguinte empresa:
LICEU CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ Nº: 60.463.072/0005-20

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 369/19-SUP; 
5084/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de pneus de bicicleta para equipe de ciclismo, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transporte, para contratação da seguinte 
empresa:
LT SPORTES BIKES LTDA
CNPJ Nº: 08.240.322/0001-10

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 5611/2019-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na locação do 
imóvel situado na Rua Antônio Haddad, nº 764, Santo 
Antônio, Lorena/SP, CEP: 12608-675, onde encontra-
se instalada a Estratégia de Saúde da Família – ESF 
Santo Antônio, para contratação da seguinte empresa:
JOÃO VICENTE JANUZZELLI RODRIGUES
CPF Nº: 062.459.128-06

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 5899/2019-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da 
lei supracitada, relativa aos processos cujo objeto 
consista na contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva 
(revisão periódica), com aquisição de componentes 
ou peças, dos veículos da frota municipal.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 64/2019 – PROC. 342/2019

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão Presencial acima referido, cujo 
objeto é a Aquisição de material para implementação 
do Programa “Ler e Escrever” e do Projeto “Educação 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, 
na rede Municipal de Ensino, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto a empresa:
CONTRATADA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME
CNPJ: 23.313.528/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 23.520,00 (vinte e três mil 
quinhentos e vinte reais)

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO
 Pregão Presencial nº 57/2019 – Processo nº 240/2019
O Município de Lorena/SP torna públ ico a 
REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a Aquisição 
de Equipamentos de Topografia, a saber: Receptor 
GNSS, Coletor de Dados GSM e Estação total de 
Topografia. Os autos do processo permanecem à 
disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 367/19-SUP; 
2516/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição 
de roçadeiras, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Serviços Municipais, para 
contratação da seguinte empresa:
M. M. LOPES MÁQUINAS ME
CNPJ Nº: 06.243.123/0001-30

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 366/19-SUP; 
6050/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste aquisição de
bermudas e camisetas, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Segurança, para 
contratação da seguinte empresa:
CAVIRELU COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 
CNPJ Nº: 21.854.560/0001-83

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇO
O Prefeito com fundamento na cláusula 13.7.4, no 
art. 77 e art. 78 , inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93
e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, conforme Parecer 
nº 395/19, emitido no Processo Administrativo nº 
3649/2019 GPRO, que tem como objeto aquisição 
de material de limpeza para diversas secretarias, 
resolvem de comum acordo rescindir a Ata de Registro 
de Preços nº 154/18, oriundo do Pregão
Presencial nº 39/18, a seguinte empresa:
LEAL COMERCIAL ATACADISRA EIRELI ME
CNPJ: 29.564.316/0001-98

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 06/2019 PROC. Nº 254/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços para apoio 
à adequação da estrutura organizacional da 
administração direta, revisão de Plano de Cargos 
e Carreiras para os servidores do Quadro Geral 
para a Prefeitura Municipal de Lorena e revisão 
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA:  PERFIX  ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 10.483.942/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Processo nº 6068/19 GPRO 
– CONTRATO nº 9912263385
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo 
Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato original por mais 12 (doze) meses.
Cláusula Segunda – Em conformidade com o art. 
57, II da Lei nº 8.666/93 e com a cláusula sétima do 
Contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar 
o contrato por 12 (doze) meses, de 21 de agosto de 
2019 até 21 de agosto de 2020;
Cláusula Terceira – O presente Termo Aditivo terá 
vigência a partir da data de sua assinatura.
Cláusula Quarta – 4.1 Os recursos orçamentários 
previsto na Cláusula Décima – Da Dotação 
Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura 
das despesas decorrentes deste Contrato tem seu 
valor estimado em R$ 135.000,00 (cento trinta e 
cinco mil reais).
Cláusula Quinta – Caberá a Contratante, por sua 
conta, a publicação resumida do presente Termo 
Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal.
Cláusula Sexta – Ficam mantidas e ratificadas, 
em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e 
condições do Contrato originário, não modificadas 
pelo presente instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 16/07/2019.
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Abusador é 
capturado
após missa
em Cachoeira

Da Redação
Cachopeira Paulista

Condenado por abusar 
sexualmente de menores 
de idade no Mato Grosso 
do Sul, um professor de 
48 anos foi capturado no 
último dia 9, em Cachoeira 
Paulista.

O criminoso assistia uma 
missa no Santuário Pai das 
Misericórdias, pertencente 
à comunidade Canção Nova, 
quando foi reconhecido por 
um dos fiéis. As polícias 
Civil e Militar capturaram o 
foragido na saída do templo 
religioso.

Após prestar depoimento 
em Cachoeira, o homem 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Lorena, onde 
aguarda transferência para 
o sistema prisional do Mato 
Grosso Sul. 

O professor era procurado 
desde 26 de julho, quando 
foi condenado à prisão 
após abusar sexualmente 
de cinco adolescentes em 
Ponta Porã-MS. Fingindo 
ser terapeuta, o criminoso 
atraia as menores de idades 
para sua casa, afirmando 
que realizaria massagens 
utilizando pedras místicas.  
Durante o falso tratamento, 
o homem cometia os abusos.

Visitante presa com drogas 
em presídio de Potim 

Da Redação
Potim

Durante fiscalização de 
rotina, agentes de segurança 
da Penitenciária de Potim, a 
P2, flagraram no último final 
de semana uma jovem de 20 
anos tentando entrar na uni-
dade com porções de cocaína 
e maconha escondidas.

De acordo com a SAP (Se-
cretaria de Administração 
Penitenciária), os agentes 
vistoriavam um grupo de fa-

miliares de detentos no último 
sábado, quando suspeitaram 
do nervosismo de uma mulher, 
que visitaria o marido.

Durante revista minuciosa, 
seguranças femininas encon-
traram drogas escondidas no 
sutiã da jovem. Os dois invó-
lucros armazenavam cerca 
de 126 gramas de cocaína e 
6 gramas de maconha.

A criminosa foi presa em 
flagrante por tráfico de drogas, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Evento é prorrogado até domingo com variedade gastronômica e apresentações artísticas

Guará prorroga Festival Gastronômico 
do Arroz após bom início da 11ª edição

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Lançada na última sex-
ta-feira, a 11ª edição do 
Festival Gastronômico do 
Arroz de Guaratinguetá é o 
destaque do final de semana 
na cidade. Além de uma série 
de pratos típicos, o evento 
conta com shows gratuitos.

A cidade é uma das princi-
pais produtoras de arroz no 
estado de São Paulo. Anual-
mente, o Círculo Italiano de 
Guaratinguetá promove a 
festividade, que tem como 
acompanhamento principal 
o arroz plantado e colhido.

No município uma das re-
giões com mais campos de 
plantação do grão é a Colô-
nia do Piaguí, bairro da zona 

rural. Por toda extensão da 
comunidade é possível en-
xergar plantações dos mais 
diversos tipos de arroz.

O bairro também concen-
tra a comunidade italiana, 
que migrou para Guaratin-
guetá no início do século 
passado, e realiza há 20 
anos a Festa Italiana. Devido 
ao grande número de pro-
dutores de arroz, foi criado 
11 anos atrás o festival, que 
assim como a festividade de 
massas, atrai bom público.

Uma das organizadoras 
do evento, Fabíola Ferreti 
lembrou que o evento foi 
criado não somente para o 
público degustar os pratos 
feitos na hora, mas também 
para evidenciar o trabalho 
feito pelo homem do campo Visitantes de várias cidades da região provam da culinária com inguárias a partir do arroz

no município.
"Nós temos uma grande 

variedade de opções culi-
nárias, sempre com o arroz 
como acompanhamento. 
O Festival atrai bastante 
gente de Guará e também 
de fora. São festas para as 
famílias, ambientes tranqui-
los e pessoas chegam para 
aproveitar a culinária da 
região e assistir aos shows", 
detalhou Fabíola.

O Festival é realizado no 
pátio da igreja São João Ba-
tista, na Colônia do Piaguí. 
Foram montados estandes 
e tendas, além do palco que 
receberá os shows.

Depois do primeiro dia, 
que contou com apresen-
tação da banda Plural, o 
sábado terá duas atrações: 
José Galvão, às 12h, e Raul 
Ribeiro, às 20h.

No fechamento, o sertane-
jo Fábio Satin se apresenta 
às 14h de domingo. A entra-
da para os shows é franca.


