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Santa Casa tenta 
vencer crise com 
repasse mensal 
de R$ 350 mil
Investimento tem primeira parcela prevista para 
setembro; vereadores prometem voltar a debater 
falhas e pedidos durante a próxima sessão

Rafaela Lourenço
Lorena

Em meio a reclamações 
como atraso no atendimento 
e de pagamentos, a Prefeitura 
e a Santa Casa de Misericór-
dia de Lorena buscam apoio 
estadual para desafogar o 
atendimento público. A gestão 
aguarda um aporte de R$ 350 
mil validado pela secretaria de 
Saúde do estado de São Paulo. 
Dezessete municípios serão 
contemplados com o projeto.

Após o repasse municipal 
de aproximadamente R$ 624 
mil, no último mês, como 
forma de ressarcimento pelo 
atendimento realizado na 
Santa Casa, a Prefeitura busca 
qualificar os serviços com um 
novo recurso validado pelo 
Estado.

Segundo a secretária de 
Saúde de Lorena, Imaculada 
Conceição, o repasse do Mi-
nistério da Saúde segue sem 
atualização desde 2006, e 
com o objetivo de obter um 
maior amparo estadual, o 

prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) e mais 16 pre-
feitos do Vale do Paraíba se 
reuniram com o secretário 
adjunto de Saúde do Estado, 
Alberto Kanamura, na última 
semana.

O encontro foi em busca do 
valor excedente de aproxima-
damente R$ 2 milhões que 
o Estado deixou de repassar 
para o Hospital Universitário 
de Taubaté, municipalizado 
em julho. Os 17 prefeitos e os 
respectivos secretários muni-
cipais de Saúde levantaram as 
necessidades dos hospitais e 
pleitearam, juntos, um repas-
se, negado pelo Estado, que 
posteriormente à reestrutu-
ração do projeto, validou a 
solicitação composta por três 
etapas de custeio.

De acordo com Imaculada, 
nesta primeira etapa Lorena 
receberá cerca de R$ 350 mil 
por mês para a maternidade 
que trabalha como referência 
na região. “O estado validou 
o projeto técnico, as questões 
dos estudos feitos, mas ele 
ainda está se organizando 

para dar o sinal positivo. Por 
isso a nossa expectativa de 
receber o aporte”, frisou.

O convênio é uma das ten-
tativas da cidade para ame-
nizar os problemas no aten-
dimento, foco de críticas nas 
ruas e alvo de discussões no 
cenário político. A Santa Casa 
voltou a ser pauta na sessão 
da última segunda-feira, com 
a afirmação do presidente da 
Câmara, Maurinho Fradique 
(PTB), de que há atrasos de 
salários no hospital. Uma 
funcionária de atendimento 
da Santa Casa, que preferiu 
não se identificar, contou à 
reportagem que há atrasos 
de pagamento de salário, 
adicional de férias e que por 
esse motivo colaboradores 
estariam pedindo demissão.

Para o vice-presidente Sin-
dicato dos Empregados em 
Estabelecimento de Serviço 
de Saúde de São José dos 
Campos e região, Martinho 
Luiz dos Santos, a informa-
ção de atraso de pagamento 
confronta a apuração feita 
por ele em conversa com 

os funcionários. “O que está 
acontecendo sãos férias que 
estão atrasando e o processo 
cobrando já está rolando. A 
cesta básica, também estamos 
há alguns anos brigando por 
isso. Quem está dando essas 
informações são pessoas 
que não participam da vida 
sindical”.  

Martinho ressaltou que 
atrasos desde maio são re-
ferentes a acordos feitos na 
Justiça de processos coletivos 
e individuais, e que os preju-
dicados podem procurar o 
apoio do sindicato. 

O prefeito Fabio Marcondes 
justificou os atrasos como 
forma de reduzir dívidas 
bancárias, já que o hospital 
fatura atualmente cerca de 
R$ 700 mil com planos de 
saúde. Segundo ele, médi-

cos estariam privilegiando 
o hospital Unimed através 
dos planos particulares, que 
anteriormente elevavam o fa-
turamento do hospital público 
para R$ 2 milhões. “Quando 
reclamam de uma ação tra-
balhista que não foi quitada, 
vão para a Justiça, Fundo de 
Garantia atrasado que de seis 
em seis meses tem que fazer 
um refinanciamento no Refis. 
Quando há um pequeno atra-
so do pagamento, é fruto de 
estancar a dívida bancária”. 

Sobre a demora no atendi-
mento, a secretária de Saúde 
ressaltou que há um ano o 
Pronto Socorro atendia cer-
ca de 300 pessoas por dia. 
Hoje, atendendo pacientes de 
toda a região, a rotina chega 
a 450. “Reconhecemos as 
dificuldades, entendemos as 

reclamações da população, 
estamos tentando minimizar 
as dificuldades. Estamos fa-
zendo, através da autorização 
do prefeito, esse ressarcimen-
to (R$624 mil) para manter 
outros tipos de atendimento 
no hospital”.

O Executivo cobra um au-
mento de repasses por parte 
do Ministério da Saúde, e 
a resposta é de que não há 
orçamento para a finalidade. 

O assunto deve ser retoma-
do na sessão desta segunda-
-feira, quando Fradique deve 
protocolar um requerimento 
solicitando informações sobre 
a Santa Casa e seus colabo-
radores. 

Procurada pela reporta-
gem, a Santa Casa não se 
pronunciou sobre os fatos até 
o fechamento desta edição.

A Santa Casa de Lorena, que passa a contar com investimento de R$ 350 mil; crise e demanda são desafio
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Prefeitura confirma cortes de comissionados na administração municipal, após decisão do Tribunal de Justiça São Paulo

Dina corre contra o tempo para regularizar cargos
Rafael Rodrigues
Aparecida

A Justiça ofereceu um prazo 
de 120 dias para que a Prefei-
tura de Aparecida organize 
o quadro de funcionários, 
eliminando diversas funções 
ocupadas atualmente em 
provimento de comissão, ou 
seja, cargos de confiança. 
São mais de cem funções, de 
acordo com o TJSP (Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo), inconstitucionais.

Segundo o acórdão publi-
cado no último dia 16, os 
cargos deveriam ser ocupados 
por funcionários de carreira, 
mediante a realização de con-
curso público.

A decisão concluiu que os 
cargos mencionados pos-
suem atribuições de cunho 

notadamente profissional, ou 
seja, técnicas e operacionais, 
de modo que o acesso a eles 
deverá ocorrer através do 
sistema de mérito, ou seja, 
por meio de concurso público.

O tribunal ressaltou que a 
simples inserção de expres-
sões que atribuam ao cargo 
funções de “assessoria”, “di-
reção”, “chefia” ou até mesmo 
“coordenação” e “supervisão” 
não é o suficiente para, nos 
termos das exigências cons-
titucionais, caracterizá-los 
como de provimento em 
comissão, motivo pelo qual 
é flagrante sua inconstitucio-
nalidade.

Um dos cargos, o de ouvidor 
municipal, foi apontado pela 
ação do Ministério Público, 
que se trata de função de 
provimento em comissão, mas 
que deve ser preenchido por 

funcionário de carreira, ou 
seja, por alguém que tenha 
prestado concurso público. A 
alegação nesse caso especifico 
é de que o exercício da função 
demanda conhecimentos es-
pecíficos, inerentes ao agente 
público.

Sobre os demais cargos im-
pugnados, a Justiça afirmou 
que se destinam à execução 
de funções técnicas, burocrá-
ticas e operacionais, as quais, 
consequentemente, devem 
ser exercidas por servidores 
públicos concursados.

O secretário de Justiça e 
Cidadania, Marco Aurélio de 
Toledo Piza, em entrevista a 
uma rádio da região, disse 
que a Prefeitura está ciente 
da decisão judicial, e já há 
algum tempo vem estabele-
cendo medidas administra-
tivas para adequar o quadro 

de funcionários do Executivo 
de acordo com as exigências 
constitucionais. “Já estamos 
nos movimentando para nos 
adequar à legislação existen-
te. Em decorrência da ação 
judicial, já estamos realizando 
vários estudos”. 

Piza ressaltou que entre 
os estudos está a redução 
dos cargos de confiança, 
bem como a substituição de 
funções por servidores de 
carreira. Ele disse que parte 
de cargos serão preenchi-
dos por concurso, mas não 
especificou quais e quantos 
seriam. “A gente tem que fazer 
a conjunção da economia, sem 
perder a eficiência na presta-
ção de serviços públicos, e é 
essa adequação que vamos 
fazer em todas as secretarias 
que sofrerão cortes de funcio-
nários”, finalizou o secretário. A prefeita Dina Moraes, com prazo dado pelo TCE para regularização

Fotos: Leandro Oliveira
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Bastidores da Política
Nem tudo cheira bem...

O cenário político de Piquete 
escureceu para muitos eleitores que 
imaginavam a aliança de Xeroso do 
Supermercado com Carlos da Saúde 
para vice em 2020, como uma luz 
ainda maior para continuidade do 
desenvolvimento da cidade. Disse-
ram que somando as condenações 
de alguns indivíduos que se uniram 
oficialmente à dupla, no encontro da 
última terça-feira, chegariam a 300 
anos de pena. E por falar em pena; 
que pena Xeroso! – porque na visão 
de várias pessoas, não precisava de 
‘certas companhias’ em seu palan-
que para disputar a eleição...

A moda mineira
Enquanto Xeroso do Supermer-

cado ‘pisa na jaca’ pesando seu futu-
ro palanque eleitoral para 2020, em 
outro estilo e com muita habilidade, 
o também prefeituráel Rominho, 
‘come pelas beiradas’ na política 
de corpo a corpo capitaneando 
simpatia e manifestação de apoio, 
principalmente na faixa de eleitores 
conscientes que a Prefeitura, uma 
vez saneadas em suas finanças, 
não pode mais cair nas mãos dos 
que mandaram e desmandaram nos 
cofres públicos de Piquete.

Pente fino
Comenta-se pelos corredores da 

Justiça Eleitoral, que o pente fino 
da biometria pode enxugar mais 
de 600 títulos eleitorais de Canas. 
Se alguém duvidava que havia um 
eleitorado fantasma ‘assombrando’ 
candidatos que deixaram de ser 
eleitos por menos de 10% desse 
votos que excediam a realidade dos 
moradores da cidade, fica a prova.

Sob nova direção
É voz corrente em Lorena que o 

MDB local está sob nova direção. 
Por obra e graça dos deputados 
Caruso e Baleia Rossi, após o resul-
tado da última eleição na cidade, o 
assessor parlamentar Paulo Fenilli 
passa a presidir o partido no lugar 
da vice-prefeita Marietta Barlelega. 
A nova meta do partido é formar 
um elenco forte de postulantes ao 
Legislativo, trabalhar a composição 
do diretório local e, posteriormente, 
decidir em grupo o apoio a um dos 
candidatos à sucessão do prefeito 
Fábio Marcondes.

Corra que a polícia vem ai...
Buscando reforçar o combate 

à criminalidade em Ubatuba, a 
Prefeitura investiu R$ 1,4 milhão 
na compra de viaturas, armamen-
tos e equipamentos para a Guarda 
Municipal neste ano. Na manhã da 
última quarta-feira, o prefeito Décio 
Sato (PSD) entregou à corporação 
novos uniformes e quarenta pistolas 
semiautomáticas de última geração. 
Em junho, Sato já havia aplicado 
R$400 mil na compra de três via-
turas, reforçando a frota da Guarda. 
Os investimentos vêm contribuindo 
para uma considerável redução dos 
índices de criminalidade e para sen-
sação de segurança dos moradores, 
principalmente comerciantes para o 
atendimento aos turistas até mesmo 
no período noturno. 

Comissão de ética
Por pouco o presidente da Câma-

ra de Pinda, Felipe César, não pre-
cisou chamar o pelotão de choque 
para acalmar os ‘ânimos’ entre os 
vereadores Ronaldo Pipas e Carlos 
de Moura – o Magrão, na sessão 
desta segunda-feira. Eles, que já 
haviam se estranhado nos bastidores 
da Casa, esta semana foi na tribuna 
e com a plateia reunida. "Gazela", 
"menininha", "rato de porão" e ou-
tros adjetivos foram o que rolou ao 
vivo e viralizado nas redes sociais. 
Ah! Mal acabou o ‘bafa-fa-fá’ com 

o Pipas; o Magrão e o popular Dito 
Bala se estranharam. Só que neste 
segundo ato do espetáculo, um 
estava na tribuna e o outro, é claro, 
na assistência – quase que a mão de 
um escorrega na orelha do outro... 

Hors concours
Ironizaram pelas esquinas de 

Pinda, esta semana, que se alguém 
instituir o ‘troféu chatur’ na Câmara 
Municipal, o vereador Ronaldo Pi-
pas, com certeza, fatura o prêmio. 
Disseram que se precisar de um cha-
to e ainda por cima convencido, ele 
extrapolou a medida. Talvez seja por 
isso que ouve-se entre os eleitores da 
cidade ‘que está na hora de dar linha 
na Pipa’! Seria um recado?

Caravana eleitoral
Após receber novo habeas corpus 

da Justiça Eleitoral, o pré-candidato 
a prefeito de Cachoeira Paulista, 
Aloísio Vieira, decidiu promover 
uma peregrinação pelas ruas da ci-
dade e de casa em casa, para sentir 
os anseios e reinvindicação de cada 
morador, com vistas a elaboração 
de futuro plano de governo e até 
escolha de seu vice.

Indenizatória coletiva
Comerciantes da área central de 

Cachoeira já admitem ingressar com 
uma ação coletiva de indenização 
contra o prefeito e vereadores, pelo 
risco que passam correr de enchen-
tes e inundações após a Prefeitura 
asfaltar as ruas sobre o asfalto já 
existente. Ocorre que ao invés de 
construir galerias para escoamento 
das águas pluviais, numa ação politi-
queira, Edson Mota está aumentando 
o nível da rua rente as calçadas com a 
repavimentação, colocando em risco 
de alagamento os estabelecimentos 
comerciais nos dias de chuvas.

Perguntar não ofende
Será que faltou ‘vitamina’ aos 

vereadores intermediários (hora lá, 
hora cá) da Câmara de Lorena na úl-
tima sessão? Pelo tom dos discursos 
e a ameaça combinada sobre a mesa, 
alguma coisa faltou, ou o ‘remédio’ 
não está surtindo efeito...

Em três tempos
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Lorena esta semana teve 
a impressão de ter voltado no tempo, 
exatamente em meados de 2010, 
quando o vereador Elcinho Vieira 
manipulou e comandou a cassação 
do Dr. Paulo Neme. De acordo com a 
patuleia, foi possível reviver o passa-
do, acompanhar o presente e prever 
o futuro, principalmente se ele tiver 
mandato na próxima legislatura ou 
for o vice de um eventual prefeito...

Pai da criança
O vereador Elcinho Vieira fez 

questão de abrir um espaço nas 
discussões de moções e projetos na 
sessão de Câmara desta segunda-fei-
ra para anunciar em primeira mão 
a decisão do PSDB da Capital em 
confirmar Sylvio Ballerini na presi-
dência do partido em Lorena. E pela 
euforia do vereador, a mensagem 
de que ele fará parte do palanque 
do pré-candidato – com ênfase até 
para pôr um ponto final na escolha 
do vice, ficou público e notório. O 
que não ficou claro é se esta seria 
a forma e maneira que o candidato 
pretendia para passar a informação 
aos que aguardavam a palavra final 
dos tucanos sobre quem assumiria 
o comando da sigla na cidade. Pelo 
jeito já estão falando e decidindo 
por ele...

Canteiro de obras
Em ritmo de reconstrução total 

de Ubatuba, o prefeito Délcio Sato 
(PSD) se desdobra para cuidar do 
atendimento – quase que pessoal – 

da população, e seu departamento de 
engenharia transformando a cidade 
num grande canteiro de obras. De 
acordo o setor, entre pavimentações, 
reformas de espaços públicos e 
novas edificações, a administração 
tem mantido cerca de 30 obras em 
andamento simultaneamente, para 
alegria dos moradores e inveja da 
oposição...

Rédeas curtas
Para atingir o alvo de fazer o má-

ximo com menos, a administração 
pública de Ubatuba deverá ‘cortar a 
própria carne’ – no que diz respeito 
a economia – para que não faltem 
os recursos para realização de to-
dos projetos do governo de Délcio 
Sato. Segundo os bem informados, 
uma redução de pelo menos 30% do 
contingente de comissionados não 
está descartada para os próximos 
meses. Como dizem os caiçaras: ‘o 
remédio as vezes é amargo, porém, 
necessário’!!!

O que muitos querem saber
Até quando vai o estado de rebe-

lião do vereador Marcelo da Santa 
Causa contra o prefeito Marcus 
Soliva? Segundo a boca pequena, 
parece que por falta de mais cargos 
na administração pública, o parla-
mentar negou, digo, votou contra em 
dois projetos de interesse de Guará, 
e ainda aprovou requerimento que 
azucrina o plantão da Prefeitura... 

Juntos ou separados
Com a nova realidade tucana 

querendo ganhar forças para elei-
ção do ano que vem em Guará, já 
existem indagações no mercado 
político se o vereador Marcos Evan-
gelista continua votando com a base 
governistas ou segue ‘faltando nas 
sessões’ em que se discutem projetos 
polêmicos? 

Da água pro vinho
Quem passou ou se recorda da 

Prefeitura de Potim nos tempos 
passados, não consegue imaginar a 
mudança de agora. Quem diria que 
o mesmo Tribunal de Contas que 
reprovou e condenou tantas ações 
dos governos passados, iria apontar, 
no presente, o município como um 
dos mais bem avaliados e atuantes 
no ranking do Estado, em termos do 
cumprimento da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Pela observação po-
pular, a prefeita Erica Soler deverá 
seguir com mais esta conquista no 
cenário político da reeleição.

Cassa ou afasta? 
Ganhou quem apostou que o 

primeiro contrato da administração 
Edson Mota, sob o solo de Cachoeira 
Paulista, iria acabar em Tribunal 
de Contas, Justiça e cassação. Na 
sequência, o Tribunal questionou 
o contrato por ter sido emergencial 
(sem licitação), o Ministério Público 
denunciou irregularidades na con-
tratação e prestação dos serviços e, 
agora a Câmara, com a incumbência 
de ‘tapar o sol com a peneira’ ou, 
atender solicitação de um eleitor e 
afastar o homem para investigar. É 
o que muitos duvidam que vai acon-
tecer. Perguntem ao Domingos!!!

Na contramão...
A Câmara de Pinda tornou-se 

alvo de críticas da população pela 
falta de discussões de projetos re-
levantes. Para o descontentamento 
geral, a última sessão foi um “fes-
tival” de denominações de ruas, 
além é claro, da troca de farpas entre 
Pipas e Magrão. Apresentados pelo 
vereador Renato Cebola (PV), os 13 
projetos de “batismo de vias” foram 
aprovados por unanimidade. Ah! 
Essa não foi a primeira vez que os 
espectadores saem frustrados com 
os parlamentares.

Cachoeira Paulista 
abre anistia de até 
100% para multas 
e juros de impostos

Rafael Rodrigues
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira Paulista 
abriu campanha de anistia de juros 
e multas em pagamentos de tributos 
atrasados. A iniciativa, que começou 
no último dia 12, segue até o próximo 
dia 30 de setembro. A intenção da 
Administração é recolher impostos 
atrasados, atraindo os inadimplentes 
com descontos de até 100%.

A medida é feita através do Refis 
(Programa de Recuperação Fiscal), 
mecanismo destinado para regula-
rizar situações relativas a tributos 
e contribuições municipais. Em Ca-
choeira, os moradores podem quitar 
dívidas com IPT, ISS, alvarás e taxas, 
como a de uso de solo e de cemitério, 
entre outros.

Os interessados em quitar as 
dívidas, poderão obter desconto de 
100% no pagamento à vista da dívida. 
Além disso, também poderão quitar 
o débito em até quatro vezes, com 
desconto de 80%.

Município oferece mais um desconto 
para impostos em atraso na cidade

A Prefeitura de Cachoeira Paulista, que anunciou anistia para dividas em impostos

Fotos: Jéssica Dias

Segundo a secretaria de Assuntos 
Jurídicos da Prefeitura, Gisely Fer-
nandes, o Refis serve para todos os 
débitos inscritos na dívida ativa até 
dezembro de 2018, inclusive os que 
já estão com ação ajuizada.

Gisely ressaltou que o programa 
oferecido pela Prefeitura não se trata 
de renúncia de receita, ou seja, não é 
uma questão incentivos ou benefícios 
para os cidadãos. “Não modifica a base 
de cálculo ou redução discriminada 
de tributos. Como disse, tão somente 
anistia de juros e multas”, explicou. 

Atualmente, segundo dados da 
secretaria de Assuntos Jurídicos, são 
aproximadamente R$ 24 milhões 
inscritos na dívida de Cachoeira 
Paulista. “Esses recursos fazem muita 
falta ao município, mormente quando 
a gestão reverte toda a receita para 
o progresso da cidade”, contou a 
secretária. 

Os interessados em quitar os tribu-
tos em atraso devem comparecer no 
setor de dívida ativa na Prefeitura, 
entre 12h e 17h.
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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-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 

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 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas 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-
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

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

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
Termo de Fomento n° 04/2018
Entidade Parceira: Município de Lorena
OSC PARCEIRA: Instituto Dialogare.
Objeto: Autorização de repasses de verbas–
subvenção, destinada a complementar o trabalho 
social do munícipio, realizando grupos de vivências, 
para adolescentes, “proposta de abordagem 
ecológica de desenvolvimento”, cujo nome do 
Projeto é “construção sociointegrativa com as 
juventudes”.
Vigência: 12 (doze) meses
Valor global: R$ 175.000,00 (cento e setenta e 
cinco mil reais)
Data da Assinatura: 19/08/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta TP n° 09/19 - Proc. nº 397/19

O Município de Lorena-SP torna público a abertura dos envelopes de propostas
de preços da Tomada de Preço 09/2019 cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em execução de serviços de drenagem urbana, com inicio na rua
Gonçalvez Dias até a Rua Madame Curie, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra. Fica marcado para o dia 28 de agosto de 2019, as 
14:00 hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes de Proposta. 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
 Esclarecimento: Pregão Presencial Nº 74/19 PROC. Nº 430/19.

O Município de Lorena-SP torna público o seguinte esclarecimento:
No ANEXO IV do EDITAL o boxe UC – M29 - UNIDADE DE COMÉRCIO EM 
GERAL está com o valor total estimado de R$ 210,00 descrito na tabela, sendo
que o correto seria estar em branco, para que o licitante coloque o valor de sua
proposta para o aluguel a esse boxe, então no boxe UC – M29 – UNIDADE DE
COMÉRCIO EM GERAL, onde se lê “valor total estimado de R$ 210,00 “ leiase 
“VALOR MENSAL DO ALUGUEL R$...”. O restante permanecerá inalterado.
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
PROCESSO Nº 035/2017
TERMO ADITIVO Nº 03
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Billota 
Jornais Ltda - ME. CNPJ nº 06.304.064/0001-62. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de 
Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Silveiras em Jornal de Circulação 
Local. Aditamento: alteração da vigência, renovando-se por mais 12 
(doze) meses, em conformidade com o que dispõe o § 1º da CLÁUSULA 
QUARTA do contrato original. Vigência: De 15/05/2019 a 14/05/2020. Data 
da Assinatura: 10/05/2019.
Silveiras, 23 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 045/2019.
CONVITE Nº 09/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 09/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada em locação de veículo, com motorista, 
para o transporte de pacientes em tratamento em outros municípios", 
considerando a Ata de julgamento da proposta, emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o 
objeto à empresa MARIA CILENE SIMÕES DA SILVA SIQUEIRA 
16746081877, inscrita no CNPJ nº 29.564.496/0001-08 pelo valor de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Fica a empresa vencedora convocada 
para a assinatura da termo Contratual no prazo de 03 (três) dias úteis, 
a contar desta publicação, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 23 de agosto de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
 Prefeito Municipal
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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

Trabalhos de melhorias orçados em cerca de R$ 300 mil 
tentam facilitar o tráfego de veículos em bairros da região

Silveiras inicia pavimentação 
de vias de acesso à zona rural

Lucas Barbosa
Silveiras

Com um investimento muni-
cipal de quase R$ 300 mil, a 
Prefeitura de Silveiras iniciou 
na última semana obras de 
melhorias em cinco bairros 
da zona rural. Para evitar que 
moradores e produtores agrí-
colas continuem enfrentando 
dificuldades para se desloca-
rem pelo trecho, o município 
iniciou a pavimentação das 
vias de acesso à região, e con-
cluiu a substituição da ponte 
que liga os bairros Calunga e 
Fundão.

Há mais de duas décadas, 
famílias do Estiva, Cebola e 
Rodeio cobravam do poder pú-
blico uma solução para a falta 
de calçamento nos pontos de 
estradas dos bairros. Além de 

dificultar o escoamento de 
produtos agrícolas, devido 
aos seus incontáveis buracos, 
as vias de terra prejudicavam 
o cotidiano dos moradores 
devido aos constantes alaga-
mentos durante o período de 
fortes chuvas.

Segundo o prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB), a 
pavimentação dos trechos de 
acesso aos três bairros será 
concluída até o início de ou-
tubro. “Este calçamento é um 
antigo anseio dos moradores, 
e mais um compromisso da 
atual gestão municipal que 
se torna realidade. Estamos 
fazendo um serviço de pri-
meira qualidade que trará 
diversos benefícios, como 
facilitar o deslocamento dos 
ônibus escolares e veículos 
particulares. Esta ação tam-
bém possibilitará que os 

produtores de leite tenham 
mais segurança e conforto 
para trafegarem com suas 
mercadorias por esta região 
tão importante”.

As famílias e produtores 
agrícolas do Calunga e Fun-
dão acompanharam no últi-
mo dia 16 a implantação da 
nova ponte que liga os dois 
bairros. Contando com mate-
riais e mão de obra própria, 
a Prefeitura construiu uma 
passagem feita com tubo de 
aço. A medida busca garantir 
mais segurança aos motoris-
tas e pedestres, já que a antiga 
era de madeira e apresentava 
sinais de desgaste.

De acordo com o Executi-
vo, está em fase de estudo a 
escolha dos próximos bairros 
de Silveiras que receberão 
melhorias em pavimentação 
e mobilidade urbana.

Legislativo afirma ter adotado plano de economicidade; devoluções de duodécimo viram como política da Casa

Câmara repete 2017 e  2018 e devolve
R$ 4 milhões a Isael do primeiro semestre

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

O presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Felipe 
César (PV), devolveu na última 
terça-feira ao prefeito Isael 
Domingues (PR) um cheque de 
R$4 milhões referente à econo-
mia de recursos do duodécimo 
do primeiro semestre de 2019. 
O montante, que representa 
quase a metade do orçamento 
do Legislativo no período, deve-
rá ser aplicado pelo Executivo 
em melhorias nos setores de 
infraestrutura e saúde. 

Além de Felipe César, partici-

param da cerimônia de entrega 
do cheque os vereadores Carlos 
de Moura, o Magrão (PR), Jânio 
Ardito (PSDB) e Gislene Cardoso 
(DEM).

Em nota no site oficial da 
Câmara, Felipe César explicou 
que a devolução foi possível 
graças a aplicação de um pla-
no de medidas que resultou 
na redução de custos opera-
cionais e financeiros como 
racionalização de horas extras 
de servidores, maior controle 
na utilização de carros oficiais 
e diminuição de gastos com 
água, energia elétrica, telefone 
e material de escritório, como 
folhas e canetas e etc.

“O resultado positivo na eco-
nomia de recursos públicos é 
fruto de uma administração 
austera e transparente que 
promovemos. Nossa priori-
dade é a eficiência das ações 
dos nossos servidores, sendo 
que para isso contamos com 
a colaboração e participação 
de todos os vereadores”, res-
saltou o chefe do Legislativo, 
que sugeriu que Isael aplique 
o recurso em melhorias na 
iluminação pública do mu-
nicípio. 

De acordo com dados da 
LOA (Lei Orçamentária Anual), 
a Câmara conta em 2019 com 
um orçamento de R$ 18,6 mi-

lhões. Desta maneira, o recurso 
devolvido representa 43% do 
valor total que o Legislativo 
possuía para arcar com suas 
despesas entre janeiro e junho, 
que era de R$ 9,3 milhões. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
informou que o montante 
será utilizado no custeio de 

melhorias em diversas secre-
tarias, principalmente Saúde e 
Infraestrutura. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou uma entrevista 
com o presidente da Câmara, 
Felipe César, mas o pedido não 
foi atendido até o fechamento 
desta edição.

Rotina – Nos últimos dois 

anos, a Câmara devolveu mais 
da metade dos recursos do duo-
décimo aos cofres municipais.

Comandado na época pelo 
então presidente Magrão, o 
Legislativo entregou em 22 de 
dezembro de 2017 um cheque 
de pouco mais de R$ 8,875 mi-
lhões aos cofres municipais. O 
montante representava quase 

Mesa diretora durante entrega antecipada de duodécimo; vereadores indicam parte dos R$ 4 milhões

Fotos: Divulgação PMP

53% do orçamento disponível 
à Casa naquele ano, que era 
R$16,8 milhões.

Já em 21 de dezembro de 
2018, Magrão devolveu a 
Isael pouco mais de R$ 8,767 

milhões, que correspondia a 
50,4% do duodécimo.

À época, o alto valor foi ques-
tionado por internautas nas 
redes sociais, que chegaram 
a afirmar que a devolução 

expressiva evidenciava que 
o Legislativo não necessita 
receber duodécimos tão al-
tos. As indagações não foram 
respondidas, na ocasião, por 
nenhum dos dois poderes.


