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R$ 1,50

Novo contrato do Transporte Público
de Guará foi alvo de 27 notificações
Apontamentos de prestação de serviço mantêm clima de atrito entre Prefeitura e Oceano pelo TUG
Fotos:Letícia Noda

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Com apenas dez dias, o novo
contrato de prestação de serviços do Transporte Público de
Guaratinguetá já foi alvo de
27 notificações da Prefeitura.
Entre os apontamentos, faltas
de documentos da empresa
Rodoviário Oceano, responsável pelo serviço, e falhas
em ônibus. Os envios foram
confirmados pelo setor de Mobilidade Urbana, que fiscaliza
os veículo na cidade.
De acordo com o secretário
Marco Antônio “Major” de
Oliveira, parte das notificações
foram feitas após apontamentos de passageiros que
decidiram denunciar as falhas
encontradas.
Oliveira explicou que os
apontamentos foram feitos
para que as falhas sejam corrigidas. Não foi imposta nenhuma punição à concessionária
que venceu a licitação, já que,
segundo o próprio secretário,
a empresa tem se adequado
nesta semana e resolvido os
problemas pendentes.
“São diversos assuntos, desde a parte de documentação,
esfera administrativa, como
também da verificação (dos
ônibus). Nossa equipe de agentes de trânsito passou por um
curso de especialização para
verificar os ônibus. Você verifica extintor, plataforma elevatória, sinalização, lâmpadas com

Ônibus da nova frota da Oceano, que passou a circular na cidade na última quarta-feira; novo contrato garantiu reajuste para R$ 4,10 na tarifa

problema. Tudo que é quesito,
desde o mínimo possível, estamos notificando, dando prazo.
As primeiras notificações já
tivemos retorno da empresa e já
fizemos uma nova fiscalização”,
explicou o secretário.
Uma das cobranças feitas
pela Prefeitura é referente aos
licenciamentos dos ônibus.
Foram apresentados trinta

certificados, de um total de
38 veículos. “Já notificamos e
estamos cobrando. Se não for
apresentado dentro do prazo,
já cabe advertência e posteriormente até mesmo uma multa é
passível junto à empresa, mas a
expectativa é de que para essa
semana tenhamos toda a documentação e registro na cidade
de Guaratinguetá”, concluiu.

Resposta – O diretor da
Rodoviário Oceano, Daniel
Abdalla, foi procurado para
responder sobre os apontamentos. Ele preferiu não
gravar entrevista, mas esclareceu que as notificações
são rotineiras do processo de
vistoria, que vêm acontecendo
há mais de um mês. As falhas
estão sendo corrigidas pela

Câmara de Guará pede contrato do
TUG entre Soliva e Rodoviário Oceano

empresa, segundo o diretor.
Ainda de acordo com Abdalla, a única pendência é a
emissão de documentos por
parte do Detran (Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo). Informa que
os documentos referentes ao
emplacamento dos ônibus
chegaram na última quinta-feira, e a empresa já teria proto-

colado na Prefeitura. Todos os
veículos da frota precisam ser
emplacados na cidade. O processo, segundo a Rodoviário
Oceano, é normal e faz parte
da rotina de concessionárias.
Paralela a questão de documentações e correções dos
apontamentos, a Oceano precisa ainda quitar junto ao
Município a outorga, fixada
em R$ 2 milhões, até o dia 2
de novembro.
Atrito – As notificações vieram dias após o pedido da empresa para um novo reajuste
na tarifa do TUG. A proposta é
analisada pela Comissão Tarifária de Guaratinguetá. Após
ter subido de R$ 3,50 para R$
4,10, existe a possibilidade de
nova alta no valor da passagem, para R$ 4,26. A empresa
Oceano havia feito o pedido em
agosto, e reiterou a solicitação
há três semanas.
O novo contrato entre a Prefeitura e a empresa Rodoviária
Oceano teve início no último
dia 2, já com preço reajustado
no valor da tarifa. Segundo
Major, foi feita uma solicitação inicial pela empresa para
reajuste entre julho e agosto.
A proposta foi negada pela
Prefeitura na época.
Entre os argumentos apresentados pela Oceano para o
novo reajuste está o aumento
no preço do diesel e a necessidade da qualificação da frota.
A empresa chegou a destacar
que o caso pode ser levado à
Justiça.
Fotos:Leandro Oliveira

Requerimento solicita informações sobre idade e licenciamento de ônibus
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

agmd.com.br

O transporte público de Guaratinguetá provocou novo
debate na Câmara na última
quinta-feira, os vereadores
Fabrício Dias (MDB) e Marcelo
Augusto de Assis, o Marcelinho
da Santa Casa (PSD), assinaram
um requerimento, cobrando o
Executivo que envie a cópia do
contrato de prestação de serviço com a empresa Rodoviário
Oceano. Os parlamentares
pedem explicações detalhadas

sobre os ônibus que compõem
a frota atual de veículos.
O acordo entre a Prefeitura e
a Oceano teve início no último
dia 2, seguido de reclamações
de passageiros pelo aumento do
valor da tarifa de R$ 3,50 para
R$ 4,10. Na mesma semana,
a empresa apresentou outra
solicitação, desta vez para R$
4,26, o que passa por análise
da Comissão Tarifária da Prefeitura. A situação, de acordo
com o grupo que administra a
Oceano, pode parar na Justiça.
Apesar dos problemas com os
valores da passagem, o foco da

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.

Câmara é outro. Os vereadores
apresentaram o requerimento
com base em reclamações de
usuários do transporte público
e devido ao número de ônibus
quebrados recentemente. Na
tribuna, Dias também cobrou
toda a documentação de cada
ônibus.
Em entrevista, Marcelinho
da Santa Casa explicou que o
pedido foi motivado pela necessidade de transparência para
debater o serviço. “O contrato
está feito e a gente tem que
fazer cumprir. A gente aprovou,
mas não foi encaminhado o
contrato para que a gente tivesse conhecimento. Os projetos
são autorizativos, mas de fato
a gente não tem conhecimento
do que vai ser feito depois da
autorização dada”, afirmou o
vereador, que encaminhou um
pedido por informações sobre
o emplacamento e a documentação dos veículos.
Seguindo a mesma linha de

Assis, Fabrício Dias reforçou
que como existe um contrato
entre a Prefeitura e a empresa
Oceano, existem obrigações
contratuais a serem cumpridas
por ambas as partes. “Temos
que exigir qualidade e quantidade de acordo com o que está
previsto. O contrato tem uma
previsão de idade dos ônibus
(oito anos e média de seis), que
não era o nosso pensamento.
Defendíamos veículos mais
novos. Precisamos saber se isso
(renovação da frota) está acontecendo, pois desde o dia 2 já
vimos vários ônibus quebrados,
notícias de ônibus quebrados
nesse período”, justificou.
O requerimento solicita informações sobre idade dos
ônibus e cópia do certificado
de licenciamento de cada um
dos veículos que compõem a
malha rodoviária do município.
O Executivo tem 15 dias para
encaminhar o documento ou
responder os parlamentares.

O vereador, Marcelinho da Santa Casa, que cobrou dados do contrato
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Domingos faz primeiras mudanças em
Cachoeira após afastamento de Mota
Decisão judicial sobre contratação de escritório, que garantiu esquema para desvio de arrecadação
Da Redação
Cachoeira Paulista

Uma decisão judicial ordenou o
afastamento por 180 dias do prefeito
de Cachoeira Paulista, Edson Mota
(PL). Ele responde processo por
contrato ilegal com o escritório de advocacia Gradim Sociedade Individual
de Advocacia, antes conhecido como
Castellucci e Figueiredo Advogados
Associados. Na quinta-feira, Domingos Geraldo (PL) assumiu o Executivo,

com demissões e promessa de “abrir
a Prefeitura”.
O despacho da juíza da 2ª Vara de
Cachoeira Paulista, Juliana Guimarães Ornellas, definiu ainda multa
milionária para os envolvidos após
investigação que apontou déficit de
R$ 33 milhões ao Município.
Ainda no primeiro dia no cargo,
o prefeito em exercício, Domingos
Geraldo dos Santos (PL) anunciou
cortes em cargos comissionados na
Prefeitura. O vice de Edson Mota
(PL) assumiu o Executivo na quin-

Atos e Fatos
“Brasília é cheia
de intrigas”
Márcio Meirelles

A LAVA-JATO NO PAREDÃO
A campanha por alguns órgãos da
imprensa contra a Lava-Jato sugere ao
eleitor/leitor dúvidas sobre a lisura das
ações contra os corruptos.
Na verdade, a Lava-Jato, como
concebida, difere de tudo que se fez
no país no combate a corrupção e
corruptos.
Houve uma cronologia natural
iniciada com jovens juízes e procuradores com boa formação jurídica e
preparados tecnicamente para o combate ao crime moderno em um mundo
cibernético.
A ampliação do conhecimento jurídico afastando-se da base do direito
romano e se fundamentando também
no direito anglo-saxônico e o alemão.
Novos conceitos jurídicos, a especialização do crime do colarinho branco, com o processo de informatização
e a disponibilidade de ação junto a
organismos internacionais de combate
ao crime organizado, quando a nossa
prática era apenas policial. Os jovens

Sergio Moro, ministro
e de uma sociedade que convivia com
os políticos corruptos elegendo-os
com frequência. Desnecessário citar
os nomes, pois atualmente a sociedade
os identifica com muita facilidade e os
repudia.
Outro aspecto que iluminou a sociedade é sobre a celeridade da solução dos
casos onde a prescrição e a caducidade
dos delitos, uma característica da justiça
brasileira, bem como, o cipoal recursal
na salvaguarda dos criminosos ricos e
influentes.
A figura do juiz Sergio Moro,
cidadão, professor de Direito, usando
a sua bicicleta para se deslocar pela
cidade criativa de Curitiba é totalmente
inovadora quando comparado aos seus
colegas.
O seu perfil simples, originário de
uma família classe média, acessível
às pessoas que o procuram. Difere da
classe dos magistrados brasileiros que
se dividem em duas classes: uns acham
que são Deus e a outros a certeza de que
são Deus!

"...eles são contra a imagem de

Sergio Moro ou a lama começa
a tocar nas togas? ”

juízes e procuradores de Curitiba falam
inglês e não mais o latim.
Por outro lado, o aparelhamento do
Estado pelo partido dos trabalhadores
e a quadrilha organizada para o assalto do Estado brasileiro contava com
a instrumentalização do Congresso
Nacional através do expediente do
“mensalinho” e o” mensalão”.
A tranquilidade da proteção judicial, já que havia uma maioria de
juízes e ministros protetores da causa,
e o imenso recurso financeiro para
eventuais situações de pressão.
A segurança na proteção do ilícito
era tanta que os condenados pelo mensalão continuavam praticando ações
delituosas.
A garantia de que a sociedade não
interferiria no processo de caça aos
corruptos nos moldes dos tempos sem
internet e do total conhecimento da
causa.
Na história republicana brasileira
nunca se soube quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal,
magistrados da Justiça Federal e o
desconhecimento do aperfeiçoamento
eficiente e do primoroso corpo técnico
da Polícia Federal.
Os novos instrumentos de investigação como a delação premiada, a
leniência, a devolução dos recursos
desviados, modernizando o processo
penal brasileiro, deve-se a Lava-Jato.
Os corruptos e corruptores sentiam-se protegidos pelos meandros e
filigranas do Supremo Tribunal Federal

A coragem ao enfrentar corruptos
como um ex-presidente, um presidente
em exercício, o presidente do Senado,
da Câmara dos Deputados, empresários
influentes, políticos tradicionais e não
houve um caso de pleito de injustiça.
Um feito brilhante e inédito no país.
Daí, a sua popularidade construída
com o acesso da sociedade à informação
e o conhecimento de como funciona o
judiciário brasileiro.
Em um dos programas de rádio, de
grande audiência, uma ouvinte manifestou a sua opinião de que era mais
feliz quando não sabia nada sobre o
funcionamento do Congresso Nacional
e da Justiça brasileira.
Este é o sentimento da sociedade
quanto a proteção da Justiça e de nossos representantes que se isolam das
necessidades e do clamor de seu povo.
Só agem sobre pressão das ruas!
A sensação de desproteção, isolamento e a clareza no processo de
destruição da Lava-Jato por políticos
influentes e pelo Supremo Tribunal
Federal, o guardião da sociedade.
Enfim, a sociedade identifica na
figura de Sergio Moro de como deveria
ser o magistrado brasileiro, reconhecido
pela sociedade brasileira e internacionalmente.
Se os políticos na Itália destruíram a
“Operação Mãos Limpas”, no Brasil a
Lava-Jato vai ser destruída pela Justiça!
A grande dúvida: eles são contra
a imagem de Sergio Moro ou a lama
começa a tocar nas togas?

ta-feira, com decisões consideradas
“imediatas e complicadas” como as
demissões para enxugar os cofres.
“Essa é a única forma da Prefeitura
funcionar. Senão, fica difícil”, frisou.
Para não “ficar difícil”, Santos
iniciou o mandato por uma ordem
judicial que determina a dispensa de
167 cargos comissionados. Até esta
sexta-feira, haviam sido seis dispensados, entre eles, seis do primeiro
escalão.
Os secretários José Marcos (Turismo), Julio Medeiros (chefe de
Gabinete), Pedro Ivan (Obras), Renato
Silva (Agricultura) e Gisely Fernandes
(Negócios Jurídicos) não fazem mais
parte do governo. Gisely era considerada uma das principais figuras
na administração de Edson Mota, à
frente de assuntos além de sua pasta.
“Independentemente de ser cargo de
confiança, tenho que ter meu pessoal,
da minha confiança. Vou cumprir o
que a Justiça ordenou. “Estou enxugando a máquina, senão não vou
conseguir (administrar). Tenho que
atender essa ordem judicial”, frisou
o prefeito.
O processo mostrou que o Executivo firmou um contrato com o
escritório Gradim, em 2017, anteriormente conhecido por Castellucci
e Figueiredo Advogados Associados.
De acordo com o Tribunal de Contas,
a empresa assinou 173 contratos
com várias prefeituras somente
entre 2008 e 2013 para serviços de
assessoria com o objetivo de reduzir
o valor das dívidas previdenciárias
com o Regime Geral da Previdência,
mediante pagamento antecipado
de honorários. A prática rendeu à
empresa aproximadamente R$ 45
milhões no período analisado.
Mas o passado de irregularidades
comprovadas não foi suficiente para
impedir a aproximação do Gradim
com a gestão de Edson Mota. Entre
os municípios afetados pela parceria,
dois administrados por Mota, já que
em 2013, o atual prefeito de Cachoeira havia contratado o escritório para
prestação de serviços em Silveiras,
também questionado judicialmente.
A juíza Juliana Guimarães Ornellas
determinou o afastamento do prefeito, aceitando pedido impetrado
pelo Ministério Público no dia 29
de agosto, após denúncia feita pela
vereadora Dadá Diogo (PODE). "A manobra fiscal do município consistiria
em aplicar alíquotas mais elevadas na
cobrança do tributo aos contribuintes
e, quando do repasse do montante
recolhido, atribuir alíquota menor
(trecho do despacho)”.
A investigação apontou que a administração de Edson Mota receberia
uma porcentagem maior de impostos
municipais de empresas e prestadores de serviços. Em seguida, repassava uma menor porcentagem à União.
A prática teria causado prejuízo de
R$33.645.549,19 ao poder público
(R$18.310.242,04 de prejuízo direto
e R$15.335.307,15 em multas).
O relatório do inquérito, assinado
pelo promotor de Justiça Raphael
Barbosa Braga, mostra uma série de
irregularidades praticadas por Mota
e pelo escritório, desobedecendo
determinação judicial que impedia
contratação da Gradim, e ainda apon-

Foto: Reprodução

Com o afastamento judicial de Edson Mota, Domingos Geraldo assume Prefeitura

tamento do Tribunal de Contas, que
em 16 de junho de 2019 mostrou
que a contratação seria ilegal devido
à uma série de falhas como a falta
de licitação.
No documento da ação civil pública, o Ministério Público destaca
que o contrato entre Gradim e
Cachoeira Paulista foi assinado no
dia 3 de janeiro de 2017, ou seja,
no segundo dia útil após o prefeito
tomar posse no cargo, após dispensa
do processo licitatório. “... O requerido
Edson Mendes Mota, dispensando ou
inexigindo indevidamente a instauração de procedimento licitatório,
determinou a contratação direta do
escritório Gradim Sociedade Individual de Advocacia... Por fim, ainda
que fosse possível a contratação sem
licitação, e ainda que porventura não
houvesse no município funcionários
com atribuição para a execução da
compensação tributária, o município
de Cachoeira Paulista jamais poderia
firmar um contrato para a execução
de serviços de objeto ilícito como
é o caso em testilha. Assim agindo,
permitiu que terceiro se enriquecesse
ilicitamente” (trecho da ação civil
pública).
O valor da contratação do escritório, apontada como “exorbitante” pelo
MP (R$1,08 milhão) seriam pagos em
24 parcelas de R$ 45 mil.
Apesar dos apontamentos e recomendações do TC e do MP, a Prefeitura manteve o acordo, alegando à
Justiça que seria “totalmente inviável
a cessação dos serviços prestados
pelo mencionado escritório”.
Ao MP, a Prefeitura frisou que “...a
compensação previdenciária se faz
meio de serviço especializado de
alta complexidade (serviço singular), que demanda conhecimentos
específicos, notadamente na área
de contabilidade, para levantamento
dos valores jurídicos para referendar
tal procedimento, sendo certo que
a municipalidade não dispõe de
profissionais aptos a desenvolver tal
atividade...”.
O governo chegou a anunciar, em
2017, que faria a rescisão unilateral
do contrato, mas a prática de alteração no repasse tributado seguiu, de
acordo com a investigação do MP.

Com os apontamentos de esquema ilegal em vigência, a Justiça
determinou, em caráter liminar, o
afastamento de Mota por 180 dias,
para evitar que o prefeito prejudique
as investigações, sob pena de multa
diária de R$ 10 mil. "Há fundado
receio de que Edson Mendes Mota
frustre ou impeça o bom andamento
da instrução processual, uma vez que
exerce função pública no município
de Cachoeira Paulista, tendo, portanto, amplo acesso aos documentos em debate e aos funcionários",
frisou a juíza Juliana Guimarães.”...
a permanência de Edson Mendes
Mota no comando da administração
municipal, neste momento, ameaça a
lisura da instrução do presente feito",
seguiu o despacho.
O Ministério público foi mais enfático. “...Edson pouco se importou
com a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, pouco
se importou com a decisão judicial
proferida por esse juízo ao vedar
qualquer pagamento ao escritório
de advocacia que contratou, pouco se
importa com o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo e com a Receita
Federal do Brasil...”
Resposta – Procurada pelo Jornal
Atos, a defesa do prefeito afastado
Edson Mota (PL) respondeu ainda
na quarta-feira sobre a decisão e
garantiu que ele deve voltar ao cargo.
De acordo com nota encaminhada à
redação do Jornal Atos, a prestação
de serviços especializados e de alta
complexidade, que visaria a realização de compensação previdenciária
de créditos pagos nos últimos cinco
anos à Previdência Social se refere à
uma “operação pela qual se apuram
valores em gestões passadas pagos
à maior pelo Município à Previdência Social e que, portanto, devem e
podem ser abatidos da quantia que
atualmente se paga”.
O texto enfatiza que “diante da
situação calamitosa da economia
nacional e do sucateamento da máquina pública por gestões anteriores,
as operações de compensação previdenciária se tornaram essenciais para
que se garantisse o salário em dia dos
servidores e as efetivas melhorias na
saúde municipal”.
Outros pontos da nota lembram
que “a ação não versa sobre enriquecimento ilícito ou o desvio de
verbas públicas em favor de Edson
Mota”, mas sim à “contratação do
escritório e das compensações” e que
a decisão que determinou o afastamento provisório do prefeito “se deu
pela equivocada compreensão que a
continuidade do Sr. Edson no cargo
resultaria em tumulto no curso processual. O que, com o devido respeito
ao saber jurídico da Magistrada, não
se deu de maneira acertada, posto
que, no cargo de prefeito, o Sr. Edson
jamais dificultou ou dificultaria o
curso de qualquer processo”.
A defesa destacou que busca reverter a “desacertada decisão de
primeira instância”.
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4.3, ano 98/99, gasolina, engate para
2.500kg, molas reforçadas. Valor R$
15.500,00. Telefone:
99633-6430

c/NF. Tr.F: 991749419
Pinda – Vendo Aparelho ar condicionado
LG 9.000BTU R-22
– 220v – quente/frio.
Tr.F: 99779-0877

Pinda – Vendo Duster
Techroad 1.6 Hi-flex
– 16v – ano 2014 – G.
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Mitsubish Lacer GLX ano
98 – cinza – c/ar e
direção – 4pts. Tr.F:
99643-0403
Pinda - Vendo Chevete ano 1992 – azul
– ótimo estado. Tr. F:
9 918 - 0715/9 9115 3821

Honda XRE 300 ano
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo estado. Abaixo tabela.
Tr.F: 98172-7696

Caraguá – Vendo
Fiesta 1.0 único dono
– Flex –abaixo tabela. Tr.F: 97408-0720

Ubatuba – Vendo LoPinda – Vendo Biz gan 1.0 flex ano 2013
ano 2018 – 800km. – 80.000km rodados,
ar – engate e som.
Tr.F: 98140-7098
Tr.F: 99241-2830
Pinda – Vendo Strada ano 2010 – com- Ubatuba – Vendo
pleta. Tr.F: 99659- Saveiro ano 2014 –
vermelha – completa
6008
– único dono – IPVA
Pinda – Vendo Onix ok. Tr.F: 97407-7083
Hac th LT 1.0 ano
2 017 – d i r / t r v/ v d Ubatuba – Vendo
elétrico – ar - único Pcx 150 ano 2018 –
dono. Tr.F: 98163- 11.280 km rodados.
Tr.F: 99716-5752
1247
Pinda – Vendo Capitiva ano 2012 – com- Ubatuba- Vendo Fiat
plet a. Tr.F: 3 6 42- Palio Fire 1.0, ano
7604
2003, modelo 2004.
Pinda – Vendo ca- Todo revisado, meminhão baú Accelo cânica perfeita. Te915C ano 2010. Tr.F: lefone: 98133-3854
98201-6767
Ubatuba- Vendo BlaCaraguá – Vendo zer completa DLC

Pinda – Vendo Uno
ano 93 – azul – conservado. Tr.F: 991990341
Pinda – Vendo Fusca
ano 1975 – motor
1500 – G – vermelho – aro 14. Tr.F:
98897-7410
Pinda – Vendo Toro
ano 2019 - completo
- 1.8 16v Flex, automático. Branco. Tr.F:
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort
GL 1.6 MPI ano 93
– A – cinza – IPVA
pago – alarme/som.
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citroen Xsara Picasso 2.0
- 16v – Aut.- ano 2005
– G –preto – completo. Tr.F: 99766-5469
Pinda – Vendo Ford
Ka ano 2009/2010
1.0 – Flex – vermelho.
Aceito troca. Tr.F:
99765-2069
Pinda – Vendo Sandero Step Way ano
2014 – 1.6 – Flex –
preto – 4pts –IPVA
pago. Tr.F: 997070934

Editais de Proclamas — APARECIDA
AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial

Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento
oponha-o na forma da lei.

2121 - Antonio Carlos Ribeiro e Rosana Marcia Cebalho. Ele,
nacionalidade brasileira, militar reformado, divorciado, nascido no
dia 30 de novembro de 1956, residente e domiciliado na Rua Barão
do Rio Branco123/1,Centro, Aparecida/SP, filho de Antenor Ribeiro
da Costa e Terezinha Ribeiro da Costa. Ela, nacionalidade brasileira,
cirugiã dentista, divorciada, nascida no dia 23 de janeiro de 1958,
residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco123/1,Centro,
Aparecida/SP, filha Miguelita Cebalho.
2120 - Luiz Gustavo Zanin e Laisa Carina Corrêa da Silva. Ele,
nacionalidade brasileira, farmacêutico, divorciado, nascido no dia 10
de junho de 1983, residente e domiciliado na Rua Maria Aparecida
Garcia dos Reis, 195, São Francisco, Aparecida/SP, filho de Mauro
Zanin e Marisol Lopes da Silva Zanin. Ela, nacionalidade brasileira,
administradora, solteira, nascida no dia 25 de setembro de 1985,
residente e domiciliado na Rua Maria Aparecida Garcia dos Reis,
195, São Francisco, Aparecida/SP, filha de Antonio Luiz da Silva e
Nanci Corrêa da Silva.
2119 - Sebastião José da Rocha Noivo e Leila Fátima da Rocha.
Ele, nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado, nascido no dia
18 de janeiro de 1963, residente e domiciliado na Rua Horácio
de Moraes, 03, São Roque, Aparecida/SP, filho de José Noivo e
Veronica Guerra de Almeida. Ela, nacionalidade brasileira, do lar,
divorciada, nascida no dia 09 de setembro de 1961, residente e
domiciliado na Rua Horácio de Moraes, 03, São Roque, Aparecida/
SP, filha de Mauro Luiz da Rocha e Mariana de Souza Rocha.
2118 - Jair Jefferson do Nascimento Pinto e Jéssica Camargo
Akuto. Ele, nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido no
dia 03 d maio de 1985, residente e domiciliado na Avenida Itaú,
249, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Jair Ferreira Pinto e Maria do
Nascimento Pinto. Ela, nacionalidade brasileira, militar, solteira,
nascida no dia13 de agosto de 1992, residente e domiciliado na
Avenida Itaú, 249, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Cláudio Akuto
e Celina Carmago Akuto.
2117 - Diogenes Calixto Monteiro e Bruna Diniz Oliveira. Ele,
nacionalidade brasileira, motoboy, solteiro, nascido no dia 04 de
dezembro de 1993, residente e domiciliado na Rua Guaicurus,299,
Pedregulho, Aparecida/SP, filho de Benedito Gilberto Monteiro e
Vanusa Calixto da Silva Monteiro. Ela, nacionalidade brasileira,
operadora de caixa, solteira, nascida no dia 05 de outubro de
1993, residente e domiciliado na Rua Maria Antonieta Felix, 106,
São Roque, Aparecida/SP, filha de Evaldo Ribeiro de Oliveira e
Rosangela Aparecida Corrêa Diniz de Oliveira.
2116 - Rodolfo Rosa de Carvalho e Ana Carolina Gonçalves
Carvalho. Ele, nacionalidade brasileira, controlador de cinema,
solteiro, nascido no dia 0423 de fevereiro de 1997, residente e
domiciliado na Rua Primeiro de Maio,23, Santa Luzia, Aparecida/
SP, filho de Gerson Henrique Carvalho e Keli Cristiane Rosa.
Ela, nacionalidade brasileira, atendente de marketing, solteira,
nascida no dia 15 de dezembro de 2000, residente e domiciliado
na Rua Vicente de Almeida,38, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha
de Alessandro Aparecido Gonçalves Carvalho e Giovana de Castro
Gonçalves.
2115 - José Maria de Oliveira e Lenilda Toledo Tereza. Ele,
nacionalidade brasileira, vigilante, divorciado, nascido no dia 12
de setembro de 1969, residente e domiciliado na Avenida Itaú, 693,
Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de José Paulo de Oliveira e Benedita
Freitas de Oliveira. Ela, nacionalidade brasileira, técnica de
enfermagem, solteira, nascida no dia 07 de maio de 1973, residente
e domiciliado na Avenida Itaú, 693, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de
João Tereza e Maria Aparecida de Toledo.
2114 - José Fernando Florencio da Silva Guilherme e Larissa
Souza Diniz. Ele, nacionalidade brasileira, mercadólogo, solteiro,
nascido no dia 18 de abril de 1969, residente e domiciliado na Rua
Pindamonhangaba,260, Morada dos Marques, Potim/SP, filho de
José da Silva Guilherme e Vera Lucia Florencio Guilherme. Ela,
nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida no dia 10
de novembro de 1991, residente e domiciliado na Estrada Particular,
03, Fazenda São José, Perpetuo Socorro, Aparecida/SP, filha de
Magno Ari Diniz e Isabel Souza Diniz.
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ALUGUEL
Taubaté – Vendo apto
no Cecap 3. Tr. Direto
com proprietário F:
99211-6171

99154-1390

Pinda – Passo Ponto
comercial (hotel) c/14
quartos, mobiliado
ou TROCO por casa
em Ubatuba. Tr..F:
98876-2142/992197687

Ubatuba- Alugo
apartamento, bairro
Marafunda. Com um
dormitório, sala conjugada com cozinha,
banheiro e lavanderia. Não possui garagem. R$ 630,00 +
30,00 de água. Luz
Separado. Telefone:
99792-1960

Pinda - Vendo Chácara – 1000m2 –
Bom Sucesso – fácil
acesso. Aceito carro
como parte de pagamento. Tr.F: 36437017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa
– Castolira. Tr.F:
99175-8085
Pinda – Vendo terreno – Sta Cecilia
– murado – plano
c/300m2. DOC ok.
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou
Troco casa em Pinda – c/2 dorms. s/1
ste, banh. Social,
sala, coz., a/serv.,
garagem p/3 carros – atrás Village
Paineiras –. Aceito
carro, terreno, casa
de menor valor. Tr.F:
99129-7203
Pinda – Vendo Chacara – Goiabal –
15x70 – c/arvores
frutíferas, pequena
casa.Aceito carro/
moto como parte de
p a g a m e n t o . Tr. F :
99773-3267
Pinda – Vendo casa
prox. Supermercado
Duque. Tr.F: 997062544
Pinda – Vendo Casa
– Shangrila – nova.
Tr.F: 98253-5871
Pinda – Vendo Casa
– Sta Cecilia – casa
antiga – terreno
c/300m2, árvores
frutíferas. Tr.F: 997115381
Pinda – Vendo terreno 11x59 – Feital.
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote
– Mar Azul – IPTU
e escritura ok. Tr.F:
98157-0587
Caraguá - Vendo
casa – Martim de
Sá – c/2dorms., e
demais dep., 80m2.
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo
sobrado – novo –
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita financiamento. Tr.F:
99180-8383
Caraguá – Vendo
casa – Travessão –
c/2 dorms., e demais
dep., garagem p/1
carro. Tr.F: 981878112
Ubatuba – Vendo
apto – Toninhas –
c/2 dorms., 1 ste,
elevador,
Varanda gourmet.
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,
1 vg garagem.Tr.F:
98868-6384
Pinda – Vendo terreno Pq.Sangri-lá
– c / 2 5 0 m 2 . T r. F :
99153-4726
Pinda – Vendo terreno plano, murado,
c/300m2 – Sta Cecilia – doc.escritura
e IPTU em dia. Tr.F:
99754-3607
Pinda – Vendo casa
– Araretama – Tr.F:
98407-0604/991340999
Pinda – Vendo casa
– c/187m2 de AC,
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa
de menor valor. Tr.F:
98301-4792
Pinda – Vendo casa –
Liberdade II – c/2dorms., sala, coz., banh.,
á/serv., murada. Tr.F:

Pinda – Vendo terreno – Pasin – c/125m2.
Tr.F: 99153-4726

Ubatuba- Alugo casa
para 16 pessoas, com
4 suítes, cozinha, varanda, churrasqueira, ducha, garagem
murada para 8 carros, a 500m da praia
do lazaro. Telefone:
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apartamento, casa, kitnet
em Ubatuba. Próximo
a praia grande tenório. Telefone: 38321317
Ubatuba- Alugo Apartamento 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 industrial ou comercial.
Portaria, sala de reuniões, ambulatório,
sanitários, poço artesiano, cabine de
força, duas entradas de frente para
a dura, amplo escritório 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. Telefone: 99614-2077

Pinda – Alugo Casa
– Ouro Verde - Tr.F: Caraguá – Alugo casa
99138-7192/99204- p/temporada – Pedra
5626
Cocanha/MassaguaPinda – Alugo casa çu – Tr.F: 98266-7140
– Araretama. Tr.F: C a r a g u á – A l u g o
(33) 98407-0604/(12) casa – Balneário do
99134-0999
Sol – c/3 cômodos
Pinda – Alugo casa grandes, garagem inMombaça – prox.ao dividual – mobiliado.
mercado Ideal. Tr.F: Tr.F: 99202-6672
3527-2160
Caraguá – Alugo Loft
U b a t u b a – A l u g o – Matim de Sá – venpara temporada apto tilador de teto, mobi– Praia Tenório. Tr.F: liado, com sky. Tr.F:
98297-5175
99119-3754
Pinda – Alugo Casa Pinda – Vendo motor
– Feital. Tr.F: 3642- monofásico – 1 ½ HP
1700rpm – 1 ½ HP
2028
3500 rpm – 3 HP 1700
Pinda – Alugo Casa rpm. Tr.F:991865097
– Marica – c/2 dorms., sala, coz. Tr.F: Pinda – Vendo carneiro/leitoa/galinha
99153-4726
e ovos caipira. Tr.F:
Pinda - Alugo edícula 99162-8577/98144Cidade Noca. Tr. F: 8135
98844-9446
Pinda – Vendo gelaPinda – Alugo edícu- deira 2 pts – semi-nola – Cidade Nova – va – Eletrolux. Tr.F:
prox. a Confab .Tr.F: 98119-3026
98822-5115
Pinda – Vendo TV 43’
Pinda – Alugo Casa . Tr.F: 98119-3026
– prox. Pousada Carioca. Tr.F: 3527-2160 Pinda – Vendo Celular Samsung – pouco
Pinda – Alugo Casa – uso. Tr.F: 98119-3026
Cidade Jardim – c/4
cômodos.Tr.F: 99199- Pinda – Vendo estante – bom estado de
0166/99196-4791
conservação. Tr.F:
Pinda – Alugo Kitnet – 98119-3026
Ouro Verde - agua/luz
incluso. Tr.F: 99138- Pinda – Vendo 2 janelas basculante (dir./
7192/99204-5626
esq.) de carro antigo
P i n d a – A l u g o Karmanguia ano 71.
quarto mobiliado – Tr.F:98853-6087
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876- Pinda - Vendo – 1
janela de fusca ano
2142/99219-7687
63 lado esquerdo c/
Pinda – Alugo casa vd basculante. Tr.F:
– Vila Rica – c/2dor- 98853-6087
ms., sl, coz., banh.,
á/serv., garagem co- Pinda – Vendo fogão
berta, edícula nos 6 bocas Brastemp –
fundos. Tr.F: 99110- ótimo estado. Tr.F:
99118-0715
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa –
Santana – c/3dorms.,
s/1 ste, e demais dep.
Tr.F: 97402-4059

Pinda – Vendo polícorte com bomba de
refrigeração p/serralheria – pouco uso.

A AGCTUR - Associação dos Guias de Turismo
do Circuito Turístico Religioso
Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária
A AGCTUR - Associação dos Guias de Turismo do Circuito
Turístico Religioso, CNPJ11.103.935/0001-10 através de
sua Presidente no uso de suas atribuições e prerrogativas
estatutárias, em conformidade com o Estatuto Social, Convoca:
Todos os associados com direito a voto e em dia com suas
obrigações estatutárias para que compareçam à Assembléia
Geral Extraordinária, que será realizada dia 01 de novembro
de 2019. Horário às 18 horas em primeira convocação, ou
às 18:30 em segunda convocação com qualquer número de
associados. Local: Rua Nenzinho Macedo nº 06, sala 01, Ponte
Alta, Aparecida SP, cep 12.570.000.
Pauta: apresentação e eleição dos membros dos Conselhos
Diretor, Fiscal e Consultivo.

Pinda – Aulas particulares de Espanhol.
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e
serviços gerais em
chácaras, sítios e fazendas. Tr.F: 997252702
Pinda – Faço serviço
de montador de moveis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higienização em sofás,
bancos de carro.
Orçamento sem
compromisso. Tr.F:
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e
Pintura de telhados.
Quer deixar seu telhado 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, desbloqueio de operadora, desbloqueio de
senhas, desbloqueio
de android. Telefone:
99649-1192

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 janelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00),
vitraux de alumínio
c/vidro (0,60 x 0,60),
guarda-roupas e rack
com rodinhas. Tr.F:
99134-2839
Pinda – Vendo Maça
do amor tradicional
e com cobertura de
chocolate, bala baiana e bombons sob
encomenda. Tr.F:
99721-4774
Pinda – Vendo 2
bicicletas aro 26 e
aro 24. Tr.F: 996167583/3522-0580
Pinda – Alugo carrinho de pipoca e
máquina de algodão
doce para festa de
aniversário. Tr.F:
99253-0732
Pinda – Vendo micro-ondas Electrolux
110v – pouco uso –
parcelo. Tr.F: 981224819
Pinda – Vendo geladeira 220v –branca
– ótimo estado. Tr.F:
98228-4604
Pinda – Vendo freezer Consul Slim
110v –funcionamento
perfeito. Tr.F: 991462576
Pinda – Vendo fritadeira elétrica Mondial

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa TANIA SUMILI MIKI MIZUTANI- EPP,
situada a Rua Alexandre Ferreira Pedro Filho,255,
Nova Lorena, Lorena/SP, CNPJ: 03031857/0001-67.
I.E. 420050196114, comunica o furto do equipamento
ECF n°01- fabricante/marca Bematech, série
MP2100 em 30/08/2019, conforme B.O. 1155/2019
de 02/09/2019.
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
M. DO CARMO CEZAR empresa situada a
Avenida/Getúlio Vargas 969, bairro de Santa Rita,
município de Aparecida-SP com CNPJ sob o numero
65445280/0001-97 e IE 174111330119 comunica
o extravio do ECF marca Yanco, com autorização
mumero 102245592 com numero de fabricação 51059,
equipamento extraviado em 21/10/2010, sendo que o
mesmo não se encontrava em uso.

Pinda – Vendo fritadeira a gas – profissional Mod.2000E.
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafeteira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F:
98818-5711
Pinda – Vendo forno
elétrico Suggar 110v
1750w. Tr.F: 981376004
Pinda – Vendo Secadora de roupa Suggar
– 8kg – 110v – branca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lavatório de salão – verde
– ótimo estado. Tr.F:
99726-7833
Pinda – Vendo micro-ondas Brastemp
– 30L – função grill
– 220v. Tr.F: 982514042
Pinda – Compro discos de vinil – LPs
– gibis – vitrolas –
brinquedos antigos.
Itens colecionáveis.
Tr.F: 98836-9450
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 conserto de fogão e desentupimento de fornos e
bocas de fogão. Telefone: 99754-0928
Guará- Sou cuidadora de idosos, formada, qualificada.
Procuro oportunidade de trabalho. Falar
com Ana no telefone:
99130-5135
Guará- Monto e desmonto, conserto imóveis em geral. Atendo o vale. Telefone:
3133-4452
Guará- Conserta-se
máquina de lavar,
fogão, geladeira, microondas. Paulo no

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2019 – PROC.478/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos
realizados para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em execução de serviços melhoria
e ampliação na Iluminação Pública em diversas vias do município sendo
elas no Bairro da Cruz, Parque das Rodovias e Santo Antônio, definidas no
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto
as empresas:
EMPRESA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.091.314/0001-63
Valor total de: R$387.837,34(trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e trinta e
sete reais e trinta e quatro centavos)

4

16 DE OUTUBRO DE 2019

Soliva e consórcio assinam contrato e
Guará volta a ter estacionamento rotativo

Zonas Azul e Verde começam a atuar em dezembro, pagamento com dinheiro, cartão ou aplicativo

Foi assinado o contrato de
prestação de serviços entre
a Prefeitura e a Guaratinguetá Consórcio Rotativo,
formato pelas empresas
Serbet (Sistema de Estacionamento Veicular do Brasil)
e a Interprint. O grupo foi o
vencedor da licitação para
o estacionamento rotativo
no município, e terá até
sessenta dias para concluir
a implantação total do sistema.
As vagas serão divididas
em Zonas Azul e Zona Verde.
A Azul será espalhada pelas
regiões que mais têm fluxo
de veículos, como Centro,
São Benedito, Campo do
Galvão, Pedregulho e nas
proximidades da rodoviária.
Já a Verde cobrirá as áreas
próximas a hospitais como
a Santa Casa e o Hospital e
Maternidade Frei Galvão.
Haverá diferença de preços entre as zonas. Na Zona
Azul, meia hora custará
R$1, uma hora sairá a R$
2, uma hora e meia R$ 3 e
duas horas R$ 4. Na zona
verde, trinta minutos terá o
valor de R$ 0,50, uma hora
R$ 1, duas horas R$ 2 e três
horas terá o preço de R$ 3.
“A empresa fará um repasse de 28,32% dos valores
arrecadados ao Executivo.
É muito mais do que a empresa anterior repassava.
Então isso é importante,
pois soma na arrecadação
do município. A outorga
será investida no Fundo Municipal de Trânsito”, enfati-

Fotos: Arquivo Atos

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Major Oliveira, Celão, Soliva, Márcio Bastos e o presidente da Aceg, Ricardo Teberga, assinam sistema; parquímetro do Zona Azul; sistema retorna às ruas com alterações

zou o prefeito Marcus Soliva
(PSB), em entrevista após a
assinatura do contrato.
O acordo entre a Prefeitura e o consórcio tem
validade de dez anos e pode
ser prorrogado por mais
cinco. As empresas pagarão
uma outorga ao município
de R$500,7 mil, que serão
investidos em melhorias do
trânsito como pintura de

Pode
entrar
que
a casa
é sua.

faixas, sinalizações e implantações de lombo-faixas,
que são as faixas elevadas.
O consórcio vai disponibilizar aos usuários a
possibilidade de pagar pelo
estacionamento rotativo
através do aplicativo das
empresas ou do pagamento
direto no parquímetro, que
poderá ser feito com dinheiro em espécie ou através de

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.
Afinal, 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

Câmara Municipal da
Estância Turística de

GUARATINGUETÁ

Ética e transparência, a serviço do povo.
Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

um cartão de recarga que
o usuário pode acrescentar
dinheiro e descontar em
cada vez utilizada.
“Acreditamos que a maioria dos usuários vai optar
pelo aplicativo no celular,
que é mais amigável, e
também porque ele poderá ser usado em outras
cidades, como São Paulo. O
parquímetro é uma exigên-

cia, não temos como não
instalarmos.
O parquímetro é bem
tecnológico, ele tem um
cartão de recarga que pode
ser utilizado como crédito
e, nesse caso, você vai até o
parquímetro e acrescenta só
a sua placa”, destacou Márcio Bastos, representante
da Guaratinguetá Consórcio
Rotativo.

Durante a assinatura,
Soliva perguntou a Bastos
se é possível iniciar as
operações no município
no dia 1 de dezembro para
não atrapalhar o comércio
da região central da cidade
na principal época de vendas do ano. O consórcio se
comprometeu a seguir o
cronograma pedido pelo
prefeito.

