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Unidade, que atende região central e zona rural, tem verba empenhada por ex-ministro da Saúde

UBS Oswaldo Cruz recebe R$ 580 
mil para reforma em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Unidade de Saúde Oswal-
do Cruz vai receber recursos 
para reforma e ampliação. A 
UBS, que fica na região central 
de Guaratinguetá, atende 
moradores do Centro, bairros 
adjacentes e de parte da zona 
rural. A verba chega através 
do Governo Federal.

Prometido no fim do ano 
passado, o financiamento foi 
solicitado pelo vereador Pedro 
Sannini (PTB). Em setembro 
do ano passado, o então pre-
sidente da República, Michel 
Temer (MDB), esteve em Gua-
ratinguetá para entregar as 
moradias do Residencial Flam-
boyant. À época, o emedebista 
chegou à cidade acompanha-
do pelo ex-ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, que recebeu 
demandas ligadas à saúde da 
região, entre elas, o pedido 
para repasse da emenda para 
a UBS Oswaldo Cruz.

Foi elaborado um projeto 
para reforma da unidade de 
saúde, e encaminhado ao 
ministério do mesmo setor. 
Ainda em setembro, Occhi 
foi homenageado na Câmara 
Municipal e garantiu emendas 
para o novo Pronto Socorro de 
Guaratinguetá. Em dezembro 
de 2018 a liberação do re-
curso para a reforma da UBS 
Oswaldo Cruz foi assinada 

pelo ministro, uma das últimas 
medidas no cargo, antes da 
mudança de cargo.  

“Hoje a unidade encontra-se 
fechada. Todos os pacientes 
são atendidos ao lado, no 
Centro de Saúde, que atende 
a cidade inteira. O Oswaldo 
Cruz era algo a parte, hoje 
funcionam os dois juntos, uma 
confusão. Isso vai acabar, vai 
separar os atendimentos. A 
unidade de saúde será refor-
mada e ampliada com essa 
verba", afirmou o vereador 
Pedro Sannini, detalhando 
como são feitos os atendimen-
tos atualmente.

Ainda, segundo o parla-
mentar, R$ 280 mil serão 
investidos na reforma da 
unidade e R$ 300 mil desti-
nados a ampliação da UBS. A 
unidade fica à rua Flamínio 
Lessa, região central. Passam 
por lá moradores do Centro, 
Campo do Galvão, Tamandaré 
e Pedreira. 

"A unidade atende muita 
gente. Acho que vai dar mais 
comodidade à população, 
num momento difícil na área 
da saúde. A gente tem que ter 
sempre mais cuidado para 
acolher melhor os munícipes", 
concluiu o petebista. 

O recurso foi depositado na 
conta da Prefeitura de Guara-
tinguetá, que será responsável 
pelo empenho da verba nas 
obras de reforma e ampliação.

Fotos: Marcelo Santos

A UBS Oswaldo Cruz, que recebeu verba de R$ 580 mil para trabalho de reforma em Guará; financiamento solicitado pelo vereador Pedro Sannini

Projeto coleta sugestões e reivindicações da população

Em nova etapa, Gabinete 
Itinerante atende famílias 
de três bairros em Ubatuba

Lucas Barbosa
Ubatuba

Dando continuidade ao pro-
jeto “Gabinete Itinerante”, o 
prefeito de Ubatuba, Délcio 
Sato (PSD), e parte de seu 
secretariado, se reuniram na 
última semana com quilom-
bolas e moradores de outros 
dois bairros da região norte 
do município. Após ouvir as 
sugestões e reivindicações das 
famílias, o Executivo compro-
meteu-se a atender diversos 
pedidos de melhorias.

O primeiro local visitado pela 
comitiva de Sato, na manhã do 
último dia 31, foi a comuni-
dade quilombola do Camburi, 
que abriga aproximadamente 
1.200 moradores. Dando su-
porte ao prefeito, participaram 

da reunião os representantes 
das secretarias de Assuntos 
Comunitários, Infraestrutura, 
Gabinete, Habitação, Saúde e 
Segurança Pública.

Após ouvir os pedidos de 22 
representantes das famílias do 
quilombo e da vila de pesca-
dores sobre a necessidade de 
melhorias no acesso à comu-
nidade, o prefeito ordenou na 
última segunda-feira o início 
da operação ‘Tapa Buraco’ na 
estrada do Camburi e a recu-
peração das pontes de entrada 
do Quilombo e rua Timbuias. 
Os reparos, que contam com 
materiais e mão de obra mu-
nicipal, deverão ser concluídos 
até o fim do mês. Os demais 
pedidos da população, como a 
ampliação das linhas de trans-
porte público, serão estudadas 

pela atual gestão municipal.
Na sequência, o ‘Gabinete 

Itinerante’ foi até o bairro Pi-
cinguaba, que possui cerca de 
seiscentos residentes, onde um 
grupo de quarenta moradores 
cobrou, além de uma ação de 
castrações de cães e gatos, 
reparos na estrada de acesso 
e no sistema de iluminação 
pública. Apesar de não esta-
belecer um prazo, a Prefeitura 
se comprometeu a atender aos 
pedidos o mais breve possível.

No inicio da tarde, Sato e 
sua equipe “desembarcam” no 
bairro do Almada, se reunindo 
com trinta moradores. Além de 
melhorias na pavimentação e 
iluminação, os participantes 
cobraram a modernização do 
sistema de saneamento básico 
do bairro.

Em relação às duas primeiras 
demandas, a Prefeitura reve-
lou que até o fim do mês será 
iniciada a instalação de novas 
iluminarias e a realização 
da operação “Tapa Buraco’. 
Buscando apoio para atender 
o último pedido, a secretaria 
de Meio Ambiente solicitará 
nas próximas semanas a libe-
ração de recursos ao Governo 
do Estado, através do Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos).

Além de comemorar o saldo 
das reuniões, Sato ressaltou 
a importância do ‘Gabinete 
Itinerante’. “Somente juntos é 
que poderemos fazer Ubatuba 
ainda melhor. Estar próximo 
da comunidade dá um maior 
dinamismo à nossa gestão e 
mais resultados positivos aos 
bairros. Esta ação é um instru-
mento de cidadania, que leva 
benefícios a todos”.

Essa foi a segunda etapa do 
‘Gabinete Itinerante’. Em 25 
de abril, a ação percorreu o 
bairro Estufa 1. A relação dos 
próximos bairros que serão 
visitados pela comitiva de Sato 
deverá ser divulgada até o fim 
deste mês no site oficial da 
Prefeitura de Ubatuba.Reunião com moradores para visita do gabinete Itinerante em Ubatuba

Fotos: Divulgação PMU
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Após duas semanas de debate, ônibus circulam normalmente; 
trabalhadores dizem sim para empresas e evitam paralisação

Sindicato dos Condutores 
aprova 5,07% e descarta 
greve no TUG em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sindicato dos Condutores do 
Vale do Paraíba aceitou a proposta 
das empresas São José e Oceano, 
que prestam o serviço nas linhas 
municipais de Guaratinguetá. Após 
duas assembleias, na última quin-
ta-feira, motoristas e cobradores 
decidiram aprovar o reajuste de 
5,07% nos vencimentos, além da 
PLR (Participação de Lucros e Re-
sultados) e vale alimentação.

Cerca de cem trabalhadores 
ligados ao TUG (Transporte Urba-
no de Guaratinguetá) aceitaram a 
segunda proposta das empresas, 
que manteve a porcentagem de 
aumento nos salários, acrescidos 
dos benefícios. “Existe uma con-
venção de trabalho, ela rege para 
várias empresas, e as duas únicas 
que estavam inadimplentes eram 
a São José e Oceano. Agora foi ali-
nhado. A partir de setembro serão 
reajustados os salários e benefícios. 
A partir de 20 de outubro será o 
tíquete alimentação que sofrerá 
reajuste”, esclareceu o presidente 
do Sindicato dos Condutores do 
Vale, Elias Pereira.

A categoria também negociava 
o pagamento da participação de 
lucros. O Sindicato informou que 
a PLR será paga em duas parcelas, 
a primeira em 20 de fevereiro e 
a segunda em 20 de março. "O 
Sindicato precisa do apoio dos 
trabalhadores para tomar qualquer 
decisão, principalmente quando 
se trata de questões salariais", 
concluiu o presidente.

Com o acordo, não haverá greve 

no transporte público do município 
e o serviço seguirá sendo prestado 
normalmente. A negociação se 
estendia há pelo menos um mês. 
Há duas semanas os trabalhadores 
haviam recusado a proposta inicial 
e decretado estado de greve. As 
assembleias pararam o transporte 
coletivo no município em dois ho-
rários, das 10h às 11h e das 14h 
às 15h. Elias Pereira afirmou que 

os salários dos trabalhadores serão 
reajustados, com percentual em 
5,07%, em setembro, retroativos 
a 1 de maio.

Em outubro, a empresa Oceano 
inicia o novo contrato de presta-
ção de serviço sobre o transporte 
público em Guaratinguetá. A 
empresa venceu a licitação e será 
responsável pelo serviço de forma 
exclusiva no município.

Fotos: Leandro Oliveira

Ônibus que faz o transporte público de Guaratinguetá; Sindicato aprova 5,07%

Ubatuba – A administração de Dél-
cio Sato tem enfrentado obstáculos, mas 
apostado em uma estratégia certeira: a 
aproximação com a população. Nesta 
semana, a Prefeitura voltou a colocar em 
prática o projeto do Gabinete Itinerante, 
com visitas à comunidade quilombola 
do Camburi, que abriga aproximada-
mente 1.200 moradores. O prefeito tem 
ainda recebido representantes de tribos 
indigenas, pescadores, além do atendi-
mento diário à população, garantindo 
contato direto e assimilação da deman-
da municipal. Se há apontamentos do 
quê precisa melhorar na cidade, Sato 
vem demonstrando que, melhor que a 
visão dos "especialistas", é a visão de 
quem realmente vive a cidade e a suas 
necessidades.

Guaratinguetá – O grupo de vereado-
res de oposição, que, somados ao quase go-
vernista Marcelo da Santa Casa, conseguiu 
colocar em risco o trabalho que extinguiu 
a Arsaeg, em votação para a contratação 
de uma agência reguladora terceirizada. A 
escolha chegou ao empate em cinco votos 
contra e cinco a favor, cabendo ao presi-
dente do Legislativo, Marcelo Coutinho, 
o Celão, o voto minerva, que garantiu vi-
tória à bancada governista. Para o prefeito 
Marcus Soliva, um sinal de atenção, já que 
apostar no espirito de entendimento entre 
os vereadores pode ser estratégia arriscada. 
Um remédio? Acompanhar cada passo na 
avenida João Pessoa, já que em caso de 
congestão política, o efeito colateral cai 
no colo do Executivo, não de quem faz 
discurso populista...

Atos e Fatos
“Um soberano está sempre 
errado quando fala sob 
o efeito da raiva.”

Márcio Meirelles  Napoleão Bonaparte

SOU ASSIM MESMO! 
O processo político brasileiro vem 

passando por uma transformação que 
nem a sociedade consegue identificar 
com clareza.

Trata-se de um processo difuso 
e a eleição de Trump, nos Estados 
Unidos, marca esta transformação.

Os partidos políticos não represen-
tam mais a sociedade, a democracia 
se mantendo e as correntes políticas 
não são mais identificadas pelos seus 
lendários movimentos.

Este processo estamos passando 
com o presidente Bolsonaro que ven-
ce as eleições com um partido nanico.

A sua base política restrita ao Es-
tado do Rio de Janeiro, vinte oito anos 
de poder legislativo sem significância, 
não participa dos últimos debates 
na televisão e vence o partido dos 
trabalhadores – partido organizado 
nacionalmente e com recurso finan-
ceiro abundante.

A expressiva votação alcançada 
justifica-se pelo empanturramento 

da sociedade com a corrupção, pelas 
mentiras e a terrível situação fiscal do 
país; uma grande parte da sociedade 
indignada pelo volume de assaltos 
e crimes como se a polícia fosse 
ineficiente; e uma grande parte da so-
ciedade que gostaria de ver o partido 
dos trabalhadores longe do poder; a 
necessidade de ordem no país.

Até aí, uma situação que se repete 
em todas a eleições, onde o pretenso 
candidato pretende atacar: contas 
públicas (gasto público), segurança 
e combate a corrupção.

A diferença está na maneira como 
o eleitor recebeu a mensagem do can-
didato. O partido dos trabalhadores 
pelo sistema tradicional e o Bolsonaro 
através das redes sociais.

O movimento político das redes 
sociais é silencioso, abrangente e 
imperceptível aos olhos da sociedade, 
mas extremamente eficiente junto aos 
grupos de apoio.

Eleito o presidente Bolsonaro con-
tinuou com a mesma sistemática para 
manter a sua base eleitoral usando os 
mesmos recursos: as declarações ao 
vivo em entrevistas relâmpagos (onde 
não se aprofunda no tema porque 
desconhece a matéria ou tem que 
sustentar o seu ponto de vista, errado 
ou certo, não importa!); o tuíte onde 
manda mensagens rápidas, curtas, 
agressivas, sobre qualquer assunto,  
substitui o seu gesto de uma hipotética 
metralhadora; e, no Instagram, mais 
elaborado, quando deseja atingir uma 
outra  faixa de seguidores.

Os grupos de seguidores, que 

não são muitos, são facilmente con-
tatados, entretanto, a capacidade de 
repetição da notícia destes grupos é 
espantosa.

Não temos noção desta capila-
ridade e, interessante e fantástico, 
que o sistema “rede” permite que o 
candidato fale com o seu eleitor. A 
sua imagem é constante e permanente 
não importando com o conteúdo da 
mensagem.

Trump nas últimas horas antes 
das eleições, as 22 horas, conseguiu 
atingir 40 milhões de tuites. Com 
o Instagram é possível alcançar 55 
milhões de contatos que repicarão as 
mensagens.

Para o eleitor tradicional a sen-
sação que o presidente Bolsonaro só 
importa com os seus grupos. Manter a 
agressividade e o contato que vem do 
processo eleitoral não se preocupando 
com a sua imagem, com o que fala 
(afirma sem base, ou seja, mente); 
traz assuntos encerrados da história 
do país como a ditadura (matou, 

incinerou pessoas, jogou corpos no 
mar, com robustas provas); ignora 
as informações de Estado (caso do 
INPE); não abraça as questões de 
governo como a reforma da previdên-
cia; anula as sombras (caso Moro em 
que mostrou seu apoio levando a um 
jogo de futebol); restringiu as ações 
de seu vice e a ação dos militares em 
seu governo.

Como consequência, o poder 
legislativo assume os projetos de re-
forma do país, diante da ameaça dos 
movimentos de rua, e se houver uma 
liderança proativa o Brasil caminha-
rá para um regime parlamentarista 
branco.

E o futuro político de Bolsonaro?
Esta é a grande dúvida que talvez 

o Bolsonaro não tenha atentado.
Se o Congresso Nacional se 

ajustar a nova realidade política e o 
Judiciário atender as exigências da 
Constituição, - a que está restrito -, 
a sua base política diminui e o país 
segue o seu destino com suas insti-
tuições funcionando. Qual será a sua 
base eleitoral? As urnas decidirão

O presidente Fernando Henrique 
afirmava que esquecesse do que havia 
escrito. A esquerda caiu matando e 
distorcendo a ideia, pois “esqueçam o 
que escrevi” simplesmente quer dizer: 
sou o presidente eleito restrito às ins-
tituições nacionais e não instrumento 
de minhas ideias como sociólogo e 
professor.

Bolsonaro é o ente popular, o 
deputado, o candidato das ruas e 
continuará assim. Sou assim mesmo.

"Bolsonaro é o ente popular, 
o deputado, o candidato das 

ruas e continuará assim!”
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 

grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 
a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751

Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 

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. 
Telefone: 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
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 

sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
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
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
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-

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 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
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
G u a r á -  V e n d o 
F4000, ano 2004. 
Valor R$ 25.000,00. 
Carroceria de madei-
ra. Telefone: 99613-
8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
U b a t u b a -  V e n -
d o  m o t o  H o n d a 
CBR250, ano 2012, 
7.000km. Telefone: 
99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-
za 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 Stra-
da 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 
Frees t y 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 

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 453/19-SUP; 
6934/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de bicicletas para o patrulhamento da Guarda Civil 
Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Segurança, para contratação da seguinte 
empresa:
LECIERI GOMES DA SILVA ME
CNPJ Nº: 08.184.615/0001-27

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
- PROC nº 429/19-SUP - GPRO: 6032/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de internação psiquiátrica, em 
caráter de urgência, de dois pacientes, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
que serão prestados nas condições estabelecidas 
no contrato e na proposta, os quais integram este 
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E 
AÇÃO SOCIAL INSTITUTO RODSON LIMA
CNPJ N°: 28.544.216/0001-37
VALOR TOTAL: R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e 
oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 
Nº 01 – Processo nº 7234/19GPRO – PP nº 11/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: RODA BRASIL PNEUS LTDA
CNPJ: 06.889.977/0001-98
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo 
aditivo tem como objeto a substituição da marca 
“LINGLONG” pela marca “GOODRIDE”, referente 
ao item nº 98 (PNEU 225x65x17) e da marca 
“GOODRIDE” pela marca “LINGLONG”, referente 
ao item nº 102, Ata de Registro de Preços nº 63/19, 
decorrente do Processo Licitatório nº 11/19, que versa 
sobre o registro de preços para aquisição parcelada
de pneus e câmaras de ar novos para uso nos 
veículos pertencentes a frota municipal, firmado 
entre os Contratantes em 28/03/2019, em razão 
da impossibilidade de fornecimento pela fabricante 
do material.
Cláusula Segunda – O presente termo aditivo não 
importa em alteração do valor global contratado.
Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas da Ata de Registro de Preços 
original.
Cláusula Quarta – O presente termo aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 12/08/2019

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

Tomada de Preço n°. 09/19 - Proc. Nº. 397/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
de Habilitação da Tomada de Preço 09/2019 cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada 
em execução de serviços de drenagem urbana, com 
início na Rua Gonçalves Dias até a Rua Madame 
Curie, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra. 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:
ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA
J S VALENTE TERRAPLANAGEM LTDA EPP
E N G E P LY E N G E N H A R I A S E RV I Ç O S  E 
SUPRIMENTOS LTDA EPP
POIEMA CONSTRUTORA LTDA ME
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.

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 439/19-SUP; 
6863/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços 
de troca de pressostato para os aquecedores das 
piscinas do complexo aquático, com fornecimento de 
material, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Esportes Juventude e Lazer, para 
contratação da seguinte empresa:
J. E. KOYAMA ME CNPJ Nº: 08.009.646/0001-41

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 454/19-SUP; 
6884/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição
de equipamento de proteção individual (EPI), para 
o Centro de Especialidades Odontológicas II, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME
CNPJ Nº: 31.545.010/0001-36
DIVISEG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA
CNPJ Nº 01.820.068/0001-80
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Parceria em Pindamonhangaba reforça 
ressocialização de infratores com CPMA
Central de Penas e Medidas Alternativas deve beneficiar serviços comunitários

Reunião entre secretários e promotores para debater a implantação de serviço inédito em Pinda; convênio para atender condenados

Fotos: Divulgação PMP

Rafaela Lourenço
Pindamonhangaba

A Justiça em Pindamo-
nhangaba contará com uma 
CPMA (Central de Penas 
e Medidas Alternativas). 
Através de uma parceria 
com o Estado e a Promoto-
ria de Pinda, a Prefeitura 
planeja inaugurar o espaço 
nos próximos dias. Serviços 

voluntários como forma de 
ressocialização serão defini-
dos no município.

Serão encaminhados à 
central, para qualificar e 
agilizar os atendimentos e a 
humanização, os infratores 
que cometam crimes de me-
nor potencial ofensivo e que 
recebam penas alternativas 
à prisão 

No local, segundo o pro-

motor de Justiça, Eduardo 
Dias Brandão, os indivíduos 
passarão por uma entrevis-
ta junto aos funcionários da 
SAP (secretaria da Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado de São Paulo) e da 
Prefeitura para identificar 
a melhor aptidão e horários 
disponíveis para que seja 
encaminhado ao serviço 
comunitário.

O trabalho gratuito será 
prestado para entidades 
cadastradas, mas principal-
mente a Prefeitura. “A gente 
sabe que a crise financeira 
está grande, e é difícil a 
Prefeitura abrir concurso, 
e conforme ela consegue 
uma mão de obra gratuita, 
o indivíduo ainda consegue 
evitar uma prisão. Todos 
saem ganhando, inclusive a 

Moradora do bairro Goiabal em Pindamonhangaba 
cobra retorno de atendimento para pacientes acamados
Família relata que Prefeitura não fornece veículo para o transporte de médicos desde o fim do ano passado

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Enfrentando dificuldades 
para o tratamento médico de 
parentes acamados, famílias da 
zona rural de Pindamonhan-
gaba cobram que a Prefeitura 
retome o serviço de consultas à 
domicilio. Moradores do bairro 
do Goiabal afirmaram que o 
trabalho segue interrompido 
desde o fim do ano passado, 
já que o Executivo não dispo-
nibiliza veículos para o deslo-
camento dos profissionais. 

De acordo com a dona de 
casa Adair Pinheiro, 58 anos, 
os últimos meses têm sido 
marcados por dificuldades 
e apreensão na casa de sua 
família, no Goiabal. 

Responsável por cuidar de 
seu padrasto, Antônio Borges, 
92 anos, que sofre de Alzhei-
mer e insuficiência cardíaca, 
a dona de casa relatou que 
quase diariamente vai até à 

ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do Goiabal solicitar 
que os médicos atendam o 
idoso na casa da família, que 
fica no trecho mais afastado 
do bairro, mas a resposta dos 
funcionários teria sido de que 
a equipe médica permanece 
sem veículo para se deslocar 
até o imóvel. “Não tenho nada 
para reclamar da qualidade 
dos médicos e enfermeiras do 
posto de saúde, é a Prefeitura 
que não está fazendo a parte 
dela, deixando de fornecer o 
transporte para eles. Não é só 
a nossa família que tem paren-
tes acamados, muitas outras 
estão na mesma situação”. 

Adair descreveu as dificulda-
des diárias que tem enfrenta-
do em busca de atendimento. 
“Nesta semana tive que ligar 
para a ambulância levar o 
meu padrasto para o Pronto 
Socorro porque ele estava 
muito tempo sem ser medica-
do e precisava fazer curativos. 

Paciente atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Moreira César, a espera de transporte para casa

Fotos: Colaboração

população, com essa humani-
zação do infrator”, ressaltou 
Brandão.

De acordo com o Executivo, 
o objetivo da unidade será a 
ressocialização de infratores 
que praticaram crimes que 
não oferecem riscos à socie-
dade, como desentendimen-
tos entre vizinhos, infrações 
de características fiscais e 
crimes de difamação.

Uma reunião para reforçar 
a importância da unidade 
no município foi realizada 
no auditório da Prefeitura, 
na última segunda-feira, e 
contou com representantes 
de todas as secretarias mu-
nicipais, com o juiz Dr. Luiz 
Guilherme Cursino de Moura 
Santos, os promotores Jaime 
Meira do Nascimento Junior, 
Eduardo Dias Brandão, Car-
los Eduardo de Castro Pa-
ciello, Paulo José de Palma, 
o diretor da Central de Penas 
e Medidas Alternativas da 
Regional Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, Marco Polo 
Dias da Silva e coordenadora 
da CPMA de São José dos 
Campos, Maria de Fátima 
Silva.

No encontro, o prefeito 
Isael Domingues (PR), firmou 
o compromisso de receber os 
sentenciados da CPMA para 

desenvolverem serviços 
comunitários dentro das 
repartições municipais.

O secretário de Segurança 
Pública de Pindamonhan-
gaba, José Sodário Viana, 
destacou o sucesso da parce-
ria com a Funap (Fundação 
“Professor Dr. Manoel Pedro 
Pimentel” de Amparo ao 
Preso), na ressocialização 
de detentos prestes a serem 
soltos e que trabalham na 
limpeza urbana de Moreira 
Cesar para reforçar a im-
portância desta central no 
município. “Pinda se apre-
senta como uma cidade que 
tem como ênfase a huma-
nização. E agora mais esta 
parceria vai possibilitar não 
só uma nova oportunidade 
para pessoas que fizeram 
pequenos delitos, como uma 
contrapartida de serviços 
e benefícios de melhoria 
para a cidade através de 
trabalhos comunitários re-
alizados por estas pessoas”.

Ainda de acordo com o 
promotor Eduardo Dias 
Brandão, os trâmites estão 
nos processos finais para 
iniciarem os serviços. “O 
pessoal da CPMA está con-
versando com os secretários 
da Prefeitura para saberem 
que tipo de mão de obra 
estão precisando para saber 
o tipo de encaminhamento”.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba cedeu um imóvel 
para a instalação da sede, 
à rua Cônego José Luís 
Pereira Ribeiro, no bairro 
São Benedito. Sem uma data 
definida, a assessoria de im-
prensa anunciou a inaugura-
ção para os próximos dias.

O deslocamento dele é muito 
complicado porque ele usa 
sonda e não consegue andar. 
Enquanto fui com ele, tive que 
deixar minha mãe sozinha, 
e ela também é idosa e tem 
problemas de saúde. Tomara 
que alguém se sensibilize e 
nos ajude a acabar com este 
pesadelo”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba sobre o 
caso. Em nota, a administração 
destacou que “Os horários e 
equipes de PSF que vão às ruas 
para atendimento domiciliar 
de pacientes são definidos por 
cada unidade de saúde. Este 
caso, em específico, está sendo 
acompanhado por médicos da 
unidade, e o paciente ainda é 
monitorado e tratado por mais 
profissionais quando passa 
por internação, sendo aten-
dido e medicado conforme 
necessidade”.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin


