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Empreendimento contempla moradores de áreas ambientais; 12 apartamentos são adaptados 

Ubatuba pretende entregar 376 
moradias populares em setembro

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após reunião com a presi-
dência da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Estado de 
São Paulo), a Prefeitura de 
Ubatuba anunciou na última 
quinta-feira que a entrega de 
376 moradias populares no 
bairro Marafunda será rea-
lizada até o fim de setembro. 
Os apartamentos serão des-
tinados a famílias que vivem 
em áreas de preservação 
ambiental.

Na manhã da última quar-
ta-feira, o prefeito Délcio 
Sato (PSD) se reuniu com o 
presidente da CDHU, Eduar-
do Velucci, para acertarem 
os detalhes da inauguração 
do conjunto habitacional, 
que terá o nome de ‘Ubatuba 
G’. Apesar da definição do 
mês, o dia da entrega deve-
rá ser revelado no início de 
agosto.

Em sua última etapa, a 

construção do empreendi-
mento, iniciada em 2017, 
está fase de acabamentos.

Contando com apartamen-
tos de dois dormitórios, o 
conjunto habitacional será 
dividido em quatro condo-
mínios, e cada um terá aca-
demia ao ar livre, área verde, 
estacionamento, salão de 
festas, parque infantil, pos-
tes de iluminação e portaria. 
Entre as 376 moradias, 12 
são adaptadas exclusivamen-
te para deficientes físicos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os apartamentos serão 
destinados às famílias que 
moram nos bairros Sesma-
ria, Cachoeira dos Macacos 
e Vale do Sol. Os pontos 
estão na zona de amorte-
cimento (área estabelecida 
ao redor de uma unidade 
de conservação) do Parque 
Estadual da Serra do Mar. 
“Ubatuba conquista assim 
mais uma obra de extrema 
qualidade em parceria com 
o Estado. Acredito que daqui 

para frente estaremos forta-
lecendo ainda mais a nossa 
relação com o governo e 
conseguindo mais benefícios 
para a nossa população”, 
comemorou Sato.

O secretário de Assistência 
Social, Vanderlei Amorim, 
revelou o andamento do 
processo de seleção dos 
moradores que serão con-
templados. “Há uma série de 
critérios que são levados em 
consideração na destinação 
das unidades, e incluem, por 
exemplo, o perfil de renda. 
Atualmente, há 97 famílias 
que foram chamadas para 
análise de perfil, e 64 já 
aderiram ao programa em 
mutirão realizado nos últi-
mos dias 23 e 24”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba informações sobre 
o atual déficit habitacional e 
negociações para a constru-
ção de novos empreendimen-
tos, mas nenhuma resposta 
foi encaminhada.Grupo de apartamentos entregues nesta semana em Ubatuba; residencial tem 376 novas unidades
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Município reforça estrutura para implantação de sistema integrado de gestão; computadores serão distribuídos em 21 ESF's

Com investimento federal de cerca de R$ 700 mil, 
Pindamonhangaba amplia informatização da saúde 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Dando continuidade ao 
processo de modernização 
e informatização da área da 
saúde de Pindamonhangaba, a 
Prefeitura anunciou na última 
semana à aquisição de 228 
computadores que otimizarão 
os atendimentos aos pacien-
tes nas unidades públicas do 

município. Viabilizada através 
de R$ 700 mil em recursos 
federais, a melhoria permitirá 
a implantação de um sistema 
digital de gestão que interli-
gará as informações do setor. 

Além da Farmácia Municipal 
e o Centro de Especialidades, 
os computadores serão distri-
buídos até o fim do ano pelas 
21 ESF’s (Estratégia de Saúde 
da Família) e cinco UBS’s (Uni-
dades Básicas de Saúde).  Ad-

Computadores entregues para a qualificação do atendimento na Saúde de Pinda; R$ 700 mil investidos; além das 21 ESF's beneficiadas e cinco UBS's os dados serão interligados ao Pronto Socorro e Santa Casa

Fotos: Divulgação PMP

quiridas através de recursos 
de emendas parlamentares, 
cada uma das máquinas cus-
tou pouco mais de R$ 3 mil. 

Segundo a secretária de 
Saúde, Valéria dos Santos, a 
renovação dos equipamentos 
permitirá que o município im-
plante uma ferramenta digital 
que reúna as informações dos 
pacientes e os procedimentos 
que foram submetidos em 
qualquer uma das unidades de 

saúde da cidade. “O programa 
trará um melhor controle dos 
registros, como até mesmo o 
acompanhamento da distri-
buição de medicamentos. As 
equipes terão também mais 
agilidade para acessarem as 
informações dos pacientes 
que anteriormente foram 
atendidos por outras unida-
des. Através da implantação 
deste sistema teremos os 
prontuários e relatórios in-

formatizados, atendendo uma 
exigência do Ministério da 
Saúde”.

Valéria explicou que está em 
fase de elaboração o processo 
licitatório para a compra do 
programa de gestão digital 
que será implantado nos 
novos computadores. A rede 
de informações também será 
interligada com os dados do 
Pronto Socorro e Santa Casa. 
A expectativa da pasta é que o 

sistema seja implementado até 
o fim do ano na rede municipal 
de saúde.

O prefeito Isael Domingues 
(PR) ressaltou a importância 
da ação. “A Prefeitura está se 
modernizando e evoluindo 
para trabalhar com mais 
tecnologia, oferecendo mais 
informação em tempo real. 
Essas melhorias irão agilizar 
e organizar o atendimento, 
beneficiando à população”.

Fotos: Divulgação PMP
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Prefeita de Aparecida pedia limite de 20%, mas os vereadores votaram contra o veto imposto pelo Executivo

Câmara de Aparecida derruba veto de Dina e define 
remanejamento de 12% do orçamento desse ano

Leandro Oliveira
Aparecida

Os vereadores de Aparecida 
derrubaram o veto da prefeita 
Dina Moraes (PDT) sobre o 
percentual que poderá ser 
remanejado do orçamento 
deste ano. A Casa havia definido 
que 12% do orçamento atual 
poderiam ser investidos em 
setores distintos da Prefeitura, 
após a publicação do decreto 
de calamidade, mas a prefeita 
vetou esse percentual e taxou o 
remanejamento em 20%. 

O veto de Dina, um dos três 
que entraram em votação, foi 

derrubado no plenário durante 
sessão extraordinária na últi-
ma semana. Com a rejeição, 
o Executivo poderá investir 
o percentual aprovado pela 
própria Casa anteriormente, 
de 12%. O orçamento previsto 
para Aparecida neste ano é de 
R$120 milhões.

“A Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias tem uma previsão legal. 
O Governo do Estado trabalha 
com uma média de 17% de re-
manejamento, porque surgem 
eventualmente, emergências, 
situações que você precisa 
deslocar parte de recursos de 
uma área para a outra. Isso de 
forma administrativa, dentro 

dos programas estabelecidos. 
A Câmara entendeu que o ideal 
seria de 12%", esclareceu o 
vereador Marcelo Marcondes 
(PV).

O Executivo analisa de onde 
vai liberar recursos e qual será 
o destino do investimento. O 
município tem, até o momen-
to, a escolha da organização 
social que vai gerir a atenção 
básica de saúde de Aparecida 
como principal definição. Não 
foi confirmado onde o aporte 
financeiro será injetado.

Fogo cruzado? – A relação 
entre a prefeita Dina Moraes e 
a Câmara de Aparecida parece 
estar indefinida. Na sessão ex-

Presidente da Saeg confirma projeção de valores e descarta 
construção de novas estações de tratamento; acordo sai em 
quatro meses e deve colocar fim ao impasse sobre esgoto

Em novo acordo, acerto define 
repasse de R$ 300 milhões 
à Guaratinguetá Saneamento

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O novo aditivo para o trata-
mento do esgoto de Guaratin-
guetá será assinado em até 120 
dias. O acordo, antecipado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
está próximo de se concretizar. 
A Guaratinguetá Saneamento 
apresentará, nas próximas 
semanas, um cronograma de 
trabalhos para evoluir gra-
dativamente o percentual do 
tratamento do esgoto. A Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos) pagará aproxima-
damente R$ 300 milhões pelo 

tratamento e pela manutenção 
do serviço.

Assinando o acordo, Saeg e 
Guaratinguetá Saneamento 
prorrogarão o contrato por 
mais cinco anos. Antes previsto 
para 2020, o tratamento do 
esgoto será concluído no fim de 
2025. A manutenção do serviço 
será prestada até 2043, já que a 
previsão inicial era para 2038. 
Os repasses mensais à Guara-
tinguetá Saneamento serão de 
95% do valor arrecadado com 
o esgoto no município.

De acordo com o presidente 
da Saeg, Luciano Passoni, hoje 
a autarquia fatura em média Estação de tratamento em Guaratinguetá; aditivo de R$ 300 milhões

Fotos: Reprodução

Soliva, que enfrentou polêmica para discussões contrato sobre esgoto

traordinária da última semana 
os vereadores derrubaram dois 
vetos da chefe do Executivo 
e mantiveram a decisão da 
prefeita pelo decreto de calami-
dade na saúde. Além disso, Dina 
foi alvo de críticas de Carlos 
Alexandre Rangel (PSD), Ana 
Alice Braga (Pode) e José Reis, 
o 'Dudu' (PR).

A decisão de Dina em vetar a 
proposta para que a Prefeitura 
apresentasse um TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta) não 
repercutiu bem na Casa. Os 
parlamentares derrubaram o 
veto da pedetista e determina-
ram que o Executivo apresente 
em trinta dias a documentação 

exigida para comprovar a trans-
parência da gestão.

A prefeita de Aparecida, Dina Moraes, com 12% para remanejamento
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R$ 4,3 milhões por mês entre 
água e esgoto. O valor pago 
à Guaratinguetá Saneamento 
sairá dos cofres do esgoto do 
município. Passoni foi ques-
tionado sobre números reais e 
estimativa de custo à Saeg ao 
longo dos 23 anos de contrato 
entre tratamento e manuten-
ção. “A universalização está 
sendo pensada para 2025 
ou 2026, pois são obras que 
precisam ser feitas”, contou. 
“O contrato se encerraria em 
2038 e tem previsão para ser 
estendido por mais cinco anos. 
Números exatos, giram em tor-
no de R$270 milhões a R$300 
milhões. Mas são números que 
tem uma grande oscilação e 
dependem do desempenho da 
companhia (Saeg)".

Paralelo a isso, o investimen-
to para tratar o esgoto será da 
Guaratinguetá Saneamento. 
A companhia, braço da Iguá 
Saneamento, investirá R$ 100 
milhões nos próximos cinco 
anos. Nesta semana, Passoni 
confirmou a estimativa de 
valores pagos à companhia e 
negou que sejam necessárias as 
construções de novas estações 

de tratamento no município.
“Não serão necessárias. O 

processo de tratamento do 
esgoto vai evoluindo. Não serão 
necessárias novas estações, a 
não ser que venha um investi-
dor e construa cinco torres de 
25 andares cada uma, e a gente 
tenha que tratar elas especifi-
camente. Hoje, vamos lançar 
todo o esgoto do Pedregulho. 
Ela comporta a demanda”, 
finalizou Passoni.

Saeg e Guaratinguetá Sanea-
mento se reúnem novamente 
nas próximas semanas. Serão 
apresentadas as soluções para 
evoluir o tratamento do esgoto 
de 29% deste ano para 45% até 
o final de 2020, além de obras 
necessárias para atender essa 
evolução. A previsão é de que 
o aditivo possa ser assinado 
entre 90 e 120 dias. 

Executivo – Sócio-majoritário 
no comando da Saeg, o prefeito 
Marcus Soliva já havia taxado 
em "90%" o acerto entre as par-
tes pelo novo aditivo. Além da 
Prefeitura e das companhias, 
a Promotoria de Justiça de 
Guaratinguetá acompanha a 
negociação de perto.

A prefeita de Aparecida, Dina Moraes, com 12% para remanejamento
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Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no Arareta-
ma. Tr.F: 99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413
Pinda – Alugo casa 
no Vale das Acácias 
– ótimo estado. Tr.F: 
99638-3675
Pinda – Alugo Apar-
tamento no Edif. Pe-
dra Bonita – incluso 
cond/IPTU/Sabesp/
gas. Tr.F: 99208-7558
Pinda – Vendo Casa 
no Laerte Assunção/
Moreira Cesar, c/
2dorms.  e demais 
dep., aceita financia-
mento. Tr.F: 99135-
0129
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99244-2154
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99134-0999
Pinda – Vendo Casa 
no Maricá –c/2dor-
ms., e demais dep., 
aceita financiamento. 
Tr.F: 98207-2275
Pinda – Vendo casa 
no Beta c/2 dorms 
e demais dep. Tr.F: 
98116-7651
Pinda – Vendo chá-
cara Bom Sucesso – 
casa c/2 dorms. e de-
mais dep. Tr.F:99100-
2962
Pinda – Vendo Casa 
no Sta Cecilia. Tr.F: 
99639-9019/99620-
5014
Pinda – Vendo casa 
no  Araretama c/2dor-
ms. s/1 ste, excelente 
acabamento R$ 165 
mil. Tr.F: 98149-5216
Pinda – Vendo casa 
no Cidade Jardim 
R$ 165 mil. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99143-3196
Pinda -  Vendo casa 
no Campo Belo. Acei-
to imóvel de menor 
valor como parte de 
pagamento. Tr. F: 
99115-3066
Pinda – Vendo casa 
no Pque S.Domingos 
– excelente acaba-
mento. Aceita finan-
ciamento. R$ 270 mil. 
Tr.F: 99143-3196 / 
98893-0078
Pinda – Vendo chá-
cara no Bom Suces-
so –c/2dorms., AT 
700m2. R$ 265 mil. 
Tr.F: 99143-3196

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: 

Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-
2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774

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

Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
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

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 

Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Monza 
Classic 2.0 ano 96 – 
G – Tr.F: 99150-5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

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
VENDO Classic LS 11 
completo – 4 pneus 
novos/óleo/filtro. 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

PREFEITURA DE SILVEIRAS

AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 045/2019.

CONVITE Nº 09/2019

O município de Silveiras comunica a abertura de licitação sob 
modalidade Convite n° 09/2019, para a "Contratação de empresa 
especializada em locação de veículo, com motorista, para o transporte 
de pacientes em tratamento em outros municípios", conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes 
deverá ser protocolada até às 8h30h do dia 09/08/2019 no Setor de 
Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 
nº 52, Centro, em Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma 
data às 9h na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço 
supra. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 31 de julho de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva-Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE LORENA 
 

Nota Julgamento de Habilitação:  
Concorrência Pública n°. 01/19 - Proc. Nº. 296/19 

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da 
Concorrência Pública 01/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia elétrica para a manutenção e operação do sistema de 
iluminação pública e ornamental do município de Lorena, com fornecimento de mão 
de obra, equipamentos e materiais. 
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos 
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de 
habilitação do Edital decidem que as empresas abaixo foram HABILITADAS:  
LSF – ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA – ME 
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA 
TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACESSORIOS LTDA 
CUSTOMIZA ENERGIA LTDA 
FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI 
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
WORLD MEPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA 
A empresa GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA 
EPP apresentou a Certidão de Tributos da Fazenda Municipal e a Certidão do FGTS 
VENCIDAS, sendo assim HABILITADA PARCIALMENTE e terá o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para apresentação dos documentos pertinentes e regularização, conforme 
do §1º do Art.43, da LC 147/2014. 
As empresas abaixo foram INABILITADAS: 
ALFI SERVIÇOS LTDA 
ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI 
TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA 
Finalizada a fase de Habilitação dos documentos pela CPL e representantes 
presentes, a CPL determina a suspensão da Sessão Pública para o cumprimento do 
disposto no artigo 43, III 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.  

O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LORENA TORNA PÚBLICO: 
 
COMUNICADODE DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 
 
Nº PROTOCOLO: 902/19      DATA PROTOCOLO: 27/06/2019 
N° CEVS: 352720701-521-000302-1-0      
RAZÃO SOCIAL: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 49.254.634/0027-07 
ATIVIDADE: DEPÓSITOS DE PRODUTOS RELACIONADO À SAÚDE 
ENDEREÇO: RUA BERNARDO JOSÉ DE LORENA, 66 
MUNICÍPIO: LORENA       UF: SP 
RESP. LEGAL: IGNÁCIO DE MORAES JÚNIOR    CPF: 027.130.588-64 
RESP. TÉCNICO: ELIZANDAR CRISTINA ZINIDARSIS    CPF: 294.023.658-50 
CONS. PROF: CRN   INSCR: 16562   UF: SP 
 
 
O GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DEFERE EM 01/07/2019, O ACIMA CITADO 
O(s) responsável (eis) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste 
documento. 
         
        LORENA, 24 DE JULHO DE 2019. 
 

 

 
O GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LORENA torna público e dá ciência ao 
autuado da  
LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA NRM nº 000171 B, lavrado em 19 de junho de 2019, no valor de 20 
(vinte) UFESP’s, 
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AIF nº 001055 C, lavrado em 02 de abril de 2019 e ao 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AIP nº 001452, lavrado em 13 de maio de 2019,  
Por incorrer em infração considerada de risco à saúde, conforme o disposto nos artigos 12 e inciso III do artigo 122 da Lei Estadual nº 
10.083 de 23/09/1998 
Em nome de LUÍS OTÁVIO ALEIXO E MER, CPF 789.696.208-00 
PROCESSO nº 32/19 
PROTOCOLO nº 437/19 de 02/04/2019 
ENDEREÇO: RUA BENEDITO MARCONDES DE MOURA SOBRINHO, 152, BAIRRO SÃO ROQUE 
MUNICÍPIO: LORENA  UF: SP 
 
Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste, para recolher ao órgão arrecadador competente, que será feito 
mediante guia de recolhimento expedida no serviço de Vigilância Sanitária Municipal, a importância supra. 
De acordo com a legislação vigente, não recolhida a multa no prazo de 30 (trinta) dias, o processo administrativo será encaminhado ao 
órgão competente para cobrança judicial.    
         

 

 
O GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE LORENA torna público e dá ciência ao 
autuado da  
LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA NRM nº 000169 B, lavrado em 19 de junho de 2019, no valor de 20 
(vinte) UFESP’s, 
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AIF nº 001057 C, lavrado em 02 de abril de 2019 e ao 
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AIP nº 001453, lavrado em 13 de maio de 2019,  
Por incorrer em infração considerada de risco à saúde, conforme o disposto nos artigos 12 e inciso III do artigo 122 da Lei Estadual nº 
10.083 de 23/09/1998 
Em nome de JAYME MOREIRA, CPF 015.430.158-24 
PROCESSO nº 33/19 
PROTOCOLO nº 438/19 de 02/04/2019 
ENDEREÇO: Rua JOÃO BATISTA DE AZEVEDO, EM FRENTE AO Nº 53, BAIRRO SANTO ANTONIO 
MUNICÍPIO: LORENA  UF: SP 
 
Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste, para recolher ao órgão arrecadador competente, que será feito 
mediante guia de recolhimento expedida no serviço de Vigilância Sanitária Municipal, a importância supra.  
De acordo com a legislação vigente, não recolhida a multa no prazo de 30 (trinta) dias, o processo administrativo será encaminhado ao 
órgão competente para cobrança judicial.   
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1 DE AGOSTO DE 20194

Proposta para reajuste salarial dos motoristas e cobradores é rejeitado; sem acordo, linhas podem parar

Sindicato dos Condutores decreta greve e 
pode parar transporte de Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A proposta para reajuste 
do salário dos motoristas e 
cobradores do Transporte 
Urbano de Guaratinguetá 
foi rejeitada pelo Sindicato 
dos Condutores do Vale do 
Paraíba. Em duas assembleias, 
a categoria decidiu não acei-
tar o que foi proposto pelas 
empresas São José e Oceano. 
Além disso, os trabalhadores 
decretaram estado de greve e 
podem paralisar o serviço na 
próxima semana.

Foram dois dias de votações 
e discussões do Sindicato com 
os trabalhadores. De acordo 
com o grupo, a proposta era 
de reajuste salarial de 5,07% 
retroativos a 1 de maio, porém 
os pagamentos seriam feitos 
de forma parcelada entre 
outubro de 2019 e fevereiro 
de 2020, o que não agradou 
a categoria. Na manhã de 
quarta-feira, a proposta foi 
rejeitada por unanimidade. 

Na tarde do mesmo dia foi 
decretado estado de greve.

Até o momento as linhas 
do transporte público de 
Guaratinguetá permanecem 
operando de forma normal, 
mas segundo o vice-presi-
dente do Sindicato, Manoel 
Galvão, se não houver uma 
nova negociação e um acordo 
com as empresas prestado-
ras do serviço no município, 
o transporte coletivo pode 
ser paralisado na próxima 
semana.

"O estado de greve não sig-
nifica que, quando ele acabar, 
já vamos partir para a greve. 
A gente espera, dá um prazo 
para resposta. Caso não tenha 
resposta, aí sim, faremos a 
greve. Essa é a última car-
tada, pois greve não é bom 
para ninguém. Esperamos 
que tudo se resolva na mesa, 
com conversa e negociação", 
detalhou Galvão.

Indefinição – De acordo 
com os sindicalistas, qualquer 
medida tomada pela classe 
será previamente informada 

à população que utiliza os 
ônibus do TUG. Há duas se-
manas, a empresa São José 
protocolou um documento 
solicitando reajuste da passa-
gem, de R$3,50 para R$ 3,85. 
A proposta foi rejeitada pela 
Prefeitura.

O Sindicato se reuniu na 
última sexta-feira com o 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
na Prefeitura e levaram a 
situação enfrentada pela 
categoria, antes de tomar 
qualquer medida que possa 
afetar o transporte público 
de Guaratinguetá. 

O novo contrato para pres-
tação dos serviços do trans-
porte coletivo tem início em 
2 de outubro. A empresa 
Oceano, que presta o serviço 
atualmente, foi a vencedora 
da licitação. A frota de veí-
culos precisará ser renovada 
e todos os veículos terão, de 
forma obrigatória prevista em 
edital, acessibilidade. Somen-
te nesta data a passagem será 
reajustada, também previsto 
em edital, para R$ 4,10.Transporte Urbano de Guaratinguetá; proposta rejeitada pelo Sindicato, serviço corre risco de greve

Fotos: Arquivo Atos

Cruzeiro lança aplicativo “Mais 
Água" para atendimento do Saae

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
lançou um aplicativo de celu-
lar “Mais Água”, para facilitar 
o acesso da população ao 
atendimento do Saae (Servi-
ço Autônomo de Esgoto). O 
aplicativo está disponível nas 
plataformas Android e IOS.

Segundo o Saae, com o 
aplicativo, a autarquia passa 

Cunha abre concurso para 32 vagas
Da Redação
Cunha

Um concurso público para 
preencher 33 vagas em di-
versas áreas foi aberto na 
última segunda-feira, pela 
Prefeitura de Cunha. As opor-
tunidades vão do fundamen-
tal ao superior completo. Os 
salários variam de R$ 998,57 
a R$8.404,40.

Os cargos com maior desta-
que são para agente comuni-
tário de saúde (cinco vagas), 

técnico de enfermagem (duas 
vagas), médico clínico geral 
(uma vaga), ginecologista 
(uma vaga) e psiquiatra (uma 
vaga).

A taxa de inscrição varia 
entre R$ 20 à R$ 55. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
site mouramelo.com.br e se 
encerram no dia 19 de agosto.

Cursos- Em Cachoeira Pau-
lista, a Prefeitura em parceria 
com o Senai

(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) abriu 120 
vagas para cursos

profissionalizantes. As opor-
tunidades são para auxiliar de 
contabilidade,

informática básica, auxi-
liar de eventos e técnico de 
vendas,

Os interessados devem pro-
curar a diretoria da Escola 
Municipal do Trabalho,

na rua Bernardino de Cam-
pos, nº103, no prédio da 
Escola Doutor Evangelista

Rodrigues (o Grupão), ou 
também mais informações 
pelo telefone (12) 3103-

1085.

a oferecer serviços como 
instalação, reparo e recla-
mações.

Outros serviços estão sen-
do estudados pela direção 
da autarquia para serem 
implantados em uma atua-
lização.

O aplicativo está dispo-

nível nas lojas de apps dos 
sistemas Android e IOS. Após 
instalado, selecione a cidade 
Cruzeiro e insira o login. O 
ID eletrônico é disponibili-
zado pelo Saae e pode ser 
encontrado na conta de água, 
na parte de cima do CEP do 
endereço.


