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Delcio Sato ganha autorização 
a renovar contrato com Sabesp
Concessão deve viabilizar novo investimento de R$ 286 milhões em melhorias

Lucas Barbosa
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba 
aprovou por unanimida-
de, na última terça-feira, 
o projeto que autoriza a 
Prefeitura renovar por mais 
trinta anos o contrato com 
a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) para a 
concessão dos serviços de 
tratamento de água e esgoto 
do município. Encaminhada 
pelo Executivo, a proposta 
também cria o Fundo Mu-
nicipal de Saneamento e 
Infraestrutura, que arreca-
dará recursos para obras de 
melhorias no setor.

Desde 1983 gerindo os 
tratamentos de água e es-
goto de Ubatuba, a Sabesp 
está com o seu contrato de 
serviço com a Prefeitura 
vencido desde 2010, man-
tendo sua atuação através 
de prorrogações.   

Estação da Sabesp, em Ubatuba; votação na Câmara liberou governo de Sato a renovar contratos para serviços de tratamento de água e esgoto
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Buscando regularizar a 
situação da concessão, o 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
encaminhou um projeto 

à Câmara no início do se-
gundo semestre solicitando 
autorização para que o Mu-
nicípio celebre convênios, 

contratos e termos aditivos 
com o Governo do Estado, 
através da Sabesp e da Ar-
sesp (Agência Reguladora 

de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo). 

Com o aval do legislativo, 
a expectativa do prefeito de 

Ubatuba, Delcio Sato é que o 
futuro acordo de  concessão, 
que deverá ser celebrado até 
o fim do ano e que poderá 
ser prorrogado por mais 
três décadas, resulte num 
investimento de R$286 
milhões em melhorias no 
sistema de saneamento da 
cidadeaté 2025.  

O secretário de Meio Am-
biente, Guilherme Penteado, 
comemorou a aprovação do 
projeto. “Em 2007, a Política 
Nacional de Saneamento 
Básico passou a obrigar os 
municípios e concessioná-
rias a se adequar a um novo 
modelo de gestão. Hoje, 
após 12 anos, a aprovação 
da lei e a revisão do Plano 
está sendo um marco, pois 
finalmente Ubatuba está 
apta a assinar um contrato 
com Sabesp”.

O superintendente da Sa-
besp no Litoral Norte, Rui 
César Bueno, explicou os 
trâmites burocráticos para 
que o acordo seja oficializa-
do. “Para que isso aconteça, 
o caminho ainda é longo. É 
necessário reunir os profis-
sionais da Prefeitura com 
técnicos da Sabesp para a 
discussão das melhores for-
mas, lugares e prazos para 
a aplicação dos recursos. 
Tudo isso precisa passar 
também por duas audiências 
públicas”.

Ex-prefeita é acusada por irregularidades em contratações; ex-vereador, funcionários e empresários também são apontados

Ministério Público bloqueia bens de ex- prefeita de 
Cruzeiro Ana Karin e ex-vereador Marco Aurélio

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Nem mesmo os três anos 
fora da Prefeitura de Cru-
zeiro colocaram Ana Karin 
de Almeida (PRB) fora do 
foco do Ministério Público. 
O TJSP (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo) blo-
queou os bens da ex-prefeita 
de Cruzeiro e do ex-verea-
dor Marco Aurélio Siqueira 
(DEM) por processo de irre-
gularidades em licitações.

Os apontamentos são refe-
rentes a processos durante o 
primeiro mandato de Ana Ka-
rin, período em que Siqueira 
fazia parte do departamento 
de licitação da Prefeitura.

Outros seis funcionários 
públicos foram alvo da ação 
judicial, como o ex-procura-
dor jurídico do Município, 
Benedicto Zeferino da Sil-
va Filho. Três empresários 
também tiveram os bens 
bloqueados pela Justiça.

Eles são investigados desde 
2018, quando o promotor 
de Justiça Renato Queiroz 
Lima ajuizou uma ação civil 
pública de improbidade 
contra os réus. Na ação, o 
promotor relata ter recebido 
na Promotoria de Justiça 
uma representação dando 
conta de diversas irregulari-
dades cometidas pela então 
prefeita de Cruzeiro em 

licitações realizadas durante 
sua gestão como chefe do 
Executivo local.

De acordo com o Minis-
tério Público, três empre-
sas foram convidadas pelo 
Executivo para participar 
da concorrência, duas delas 
administradas por pessoas 
ligadas à ex-prefeita na 
época. A terceira empresa 
foi desclassificada por não 
apresentar todos os docu-
mentos exigidos.

O promotor destacou que 
a contratada não tinha, entre 
suas atividades, a instalação 
de toldos, e por isso não 
poderia ter sido convidada 
a participar do certame.

No processo licitatório fo-
ram gastos aproximadamen-
te R$ 80 mil, o que, segundo 
a Promotoria, caracterizou-
-se como superfaturamento, 
já que o serviço não passava 
de R$ 14 mil. 

Além da ex-prefeita, tam-
bém teriam participado do 
esquema pessoas ligadas 
à comissão de Licitação 
e procuradores jurídicos 
municipais.

A estratégia teria sido 
colocada em prática em ao 
menos outras duas licita-
ções, uma para a compra 
de materiais para diversas 
secretarias, e outra para 
contratação de empresa que 
ficaria responsável pela con-
fecção de faixa para divulga-

ção de evento da secretaria 
de Educação, somando mais 
de R$ 212 mil.

Outro lado – A ex-prefeita 
de Cruzeiro respondeu a 
reportagem do Jornal Atos 
limitando-se a dizer que 
“no curso do processo e no 
momento oportuno ficará 
provado que toda licitação 
ocorreu de forma lícita e 
transparente”.

Em 2018, quando foi de-
nunciada, Ana Karin de 
Almeida havia dito que as 
contas públicas referentes 
ao período mencionado 
foram aprovadas pelo Tri-
bunal de Contas.

O processo não especifi-
cou qual teria sido a par-
ticipação do ex-vereador 
Marco Aurélio Siqueira, 
que à época das licitações 
investigadas ocupava o 
cargo de suplente do depar-
tamento responsável pelo 
certame. Como teve seu 
nome citado no processo, 
Marco Aurélio Siqueira se 
defendeu alegando que não 
teve participação em esque-
mas de corrupção. “Durante 
alguns poucos meses fui 
membro da comissão na 
função de suplente, como 
tal não tinha atuação nos 
processos licitatórios. Eu 
apenas substituía membros 
em casos de ausência no dia 
do julgamento das propos-
tas”, explicou.

A ex-prefeita de Cruzeiro Ana Karin de Almeida, acusada por processo de irregularidades em licitações

Fotos: Arquivo Atos
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Bastidores da Política

Cachoeira Paulista – A tra-
gédia anunciada com o retorno do 
prefeito Edson Mota, que durante 
seu afastamento por determinação 
da Justiça - que investiga em um 
das manobras administrativas da 
Prefeitura o rombo de mais de R$ 33 
milhões - declarou que reassumindo 
o cargo continuaria a 'burlar' os re-
colhimentos do INSS, aumentando 
ainda mais o comprometimento 
da máquina pública. A Justiça da 
cidade, que havia determinado o 
afastamento  de Mota por 180 dias, 
teve a decisão agravada em segunda 
instância, com redução para apenas 
30 dias. Nesta semana, o ainda pre-
feito Edson Mota reassumiu o cargo 
sob perplexidade de boa parte da 
população e do Ministério Público, 
que tentou evitar seu retorno.

Guaratinguetá – O prefeito Mar-
cus Soliva, que entre seus projetos de 
transformação e desenvolvimento 
do município, com muita articula-
ção conseguiu junto ao comando da 
Aeronáutica e do Governo Federal a 
liberação do Aeroporto Edu Chaves 
para voos na categoria comercial. O 
projeto, que agora segue para anuência 
e parceria com o Governo do Estado, 
vai abrir o espaço aéreo da cidade 
como mais uma opção para recepção 
dos turistas interessados do Circuito  
Religioso da região. O "Edu Chaves" 
ganha também investimentos com a 
implantação do Centro de Controle 
Operacional do Tráfego Aéreo do 
Sudeste – TRACON, para o monito-
ramento de aproximação (pouso e de-
colagem) junto às unidades presentes 
na cidade de Belo Horizonte .

Avanços
A última sessão de Câmara de 

Ubatuba foi marcada pela aprova-
ção unânime do projeto do prefeito 
Délcio Sato (PSD) que autoriza o 
Munícipio renovar por mais trinta 
anos o contrato com a Sabesp para 
a concessão dos serviços de sanea-
mento básico. As partes estão com 
o contrato vencido desde 2010, difi-
cultando investimentos de melhorias 
nos sistemas de tratamento de água e 
esgoto da cidade litorânea. A aprova-
ção da proposta de Sato, que também 
cria o Fundo Municipal de Sanea-
mento e Infraestrutura, foi recebida 
com suspeitas de favorecimento 
por parte da oposição política, que 
desconfia de algum favorecimento 
eleitoral agora e para 2020. Quem 
viver, verá! Inclusive o Ministério 
Público... 

Frustração à vista
O retorno de Edson Mota (PL) 

ao cargo de prefeito de Cachoeira 
Paulista gerou indignação de boa 
parcela da população, com mani-
festações nas redes sociais na última 
quinta-feira. Afastado por um mês 
da função pela Justiça, ele é acu-
sado de fraudar contratação num 
esquema que vai custar aos cofres 
públicos R$ 33 milhões. Revoltado 
com o retorno de Mota, um grupo 
de moradores promete protestar na 
próxima sessão de Câmara para exi-
gir que os vereadores tomem alguma 
atitude. Disseram que para ‘alegria’ 
dos parlamentares - apelidados 
de “Guardiões de Mota” - houve 
uma reunião entre eles e o prefeito 
‘carregada de mimos’ e promessas 
à gregos e troianos para acertarem 
o bloqueio de qualquer pedido de 
investigação. 

Projeto Zero
“Murcha” e sem criatividade 

por parte dos vereadores, a sessão 
de Câmara de Pinda mais uma vez 
frustrou os moradores na última 
segunda-feira. Novamente sem pro-

jetos relevantes, 
a sessão teve 
como ponto alto 
a aprovação da 
proposta de Ro-
derley Miotto 
(PSDB),  que 
institui no ca-
lendário muni-
cipal a “Semana 

Lixo Zero”. Falaram que na sequên-
cia da sessão os parlamentares “gas-
taram suas energias” para aprovarem 
o projeto de Renato Cebola (PV) que 
denomina uma rua do bairro Ara-
retama. Descontentes com a apatia 
do Legislativo, alguns críticos do 
Mercado Municipal propuseram que 
os vereadores mesclem os projetos 
de Miotto e Cebola, batizando as 
segundas-feiras de “Sessão Projeto 
Zero”. 

Bom pra cachorro...
Atendendo antiga reivindicação 

de organizações de proteção animal 
de Pinda, o prefeito Isael Domin-
gues (PL) avançou na última sema-
na no processo 
burocrático para 
a construção do 
Cepatas (Centro 
de Proteção e 
Atendimento aos 
Animais). O che-
fe do Executivo 
assinou a homo-
logação do pro-
cesso licitatório para a contratação 
da obra com custos de quase R$600 
mil. A futura unidade trará uma 
melhor estrutura de atendimento 
aos gados, cães e gatos abandonados 
na cidade e no distrito de Moreira 
César.  Além de espaços de acolhi-
mento, o Cepatas contará com mo-
dernas salas de cirurgia, internação, 
maternidade, vacinação e de banho 

e tosa. Sentindo uma “inveja boa”, 
tem gestores de cidades vizinhas de 
olho no projeto de Isael; afinal, qual 
a casa que não tenha pelo menos um 
animal de estimação?!?!   

Diferencial
Novamente demonstrando cons-

ciência ambiental, o prefeito de 
Lorena, Fábio Marcondes, inaugu-
rou na última quarta-feira mais um 
ecoponto – este 
para descarte de 
aparelhos ele-
trônicos. Loca-
lizada no cen-
tro educacional 
Milton Balle-
rini, a unidade, 
que contará com 
o apoio da USP, 
servirá como um espaço criativo 
de aprendizagem com sustentabi-
lidade por meio da reutilização de 
equipamentos eletrônicos captados. 
De forma gratuita, o Eco Makers-
pace oferecerá também a população 
oficinas de automação, educação 
ambiental, eletrônica, mecânica e 
até robótica.  

Cardápio vazio
Nos últimos meses, as rodas polí-

ticas de Piquete vêm sendo 'tomadas' 
pelo sentimento de preocupação 
com a falta de nomes fortes para a 
disputa eleitoral em 2020. Os cien-
tistas políticos, que se concentram 
na Praça da Bandeira, não escondem 
a insatisfação com as opções de pré-
-candidatos até o momento. Parece 
que nomes como de Xeroso (MDB) 
e dos vereadores Rominho Eventos 
(PC do B) e Santana (PSD) não estão 
empolgando os eleitores. Caso o ce-
nário não mude, o processo seletivo 
deverá ser pelo “menos pior”. 

Com que roupa eu vou?
Ao contrário do que se ouve pelas 

esquinas de Guará, os remanescen-
tes do PSDB estão motivados em 
disputar a próxima eleição. Mesmo 
com o ex-prefeito Francisco Carlos 

aparentemente 
incluso no rol 
dos notáveis da 
Ficha Suja, no-

mes tradicionais 
do partido como 
Marcelo Meirel-
les, Edson Ric-
comi, Zezão, Pazzini e mais ‘meia 
dúzia’ de tucanos fazem as contas 
para ver se completam a chapa para 
vereador, e se sobra algum que reúna 
expectativas de votos pra puxar o 
cordão numa eventual majoritária, 
ainda que seja como vice. Isso se não 
precisarem de última hora, correr 
atrás de uma nova sigla, caso o co-
mando do PSDB local mude de mão.

Jogando com o tempo
Embora a remota possibilidade 

do ex-prefeito Junior Filippo desis-
tir da disputa eleitoral do ano que 
vem,tenha corrido nos ouvidos dos 
sensacionalistas políticos de Guará, 
os mais cautelosos não arriscam 
apostas nessa possibilidade. Conhe-
cedores das habilidades políticas do 
Coronelzinho, jogam com o palpite 
de que se de fato ele ‘pisou no freio’, 
poderá ser uma estratégia para che-
gar no período das convenções sem 
atropelos e com a ‘fatura baixa’. 
Perguntem ao Zé Maria!!!

Rota conhecida
Comenta-se pelas esquinas de 

Moreira César que o vereador Ma-
grão, a despeito de todas as críticas 
que vem sofrendo (as vezes normal 
para quem está em ascensão), está 

Isael Domingues

Roderley Miotto

Fabio Marcondes

Marcelo Meirelles

Edson Riccomi

tentando pegar a rota que levou Isael 
Domingues ao comando de Pinda-
monhangaba: de vereador a vice, 
de vice a prefeito. Lembraram que 
para o sucesso deste plano, Magrão 
terá que combinar primeiramente 
com os eleitores e também com as 
lideranças que cercam o eventual 
prefeiturável. Perguntem ao Ricardo 
Piorino!!!

Cada um por si e...
...os eleitores para todos A jul-

gar pelos discursos enfadonhos e 
escrachados do ainda vereador Elcio 
Vieira, seus incautos da Câmara de 
Lorena já sacaram que próximo a 
ele nenhum deles sobreviverá nas 
urnas do ano que vem. Garantem 
os entendidos que em ano eleito-
ral, 'parceiros' e 'aliados' tornan-se 
concorrentes na corrida pelos votos. 
Nesta semana, por conta do resul-
tado das votações em plenário, o 
'possuído' postou até vídeo nas redes 
sociais citando nomes dos 'reféns', 
numa tentativa de mostrar a consis-
tência de um grupo que a princípio 
desfalece ou 'está por um fio'.

Diga-me com que tu andas
O vereador Danilo Luiz surpre-

endeu os eleitores de Cachoeira 
Paulista esta semana ao protocolar a 
renúncia de seu mandato na Câmara. 
Longe de ser interpretado como um 
ato de covardia, a população en-
tendeu que ainda existem políticos 
na cidade com capacidade de se 
indignar com a conduta equivocada 
de um Legislativo, que por força da 
maioria, caminha na subserviência 
de uma administração sem compro-
misso com a honestidade.

Expectativas 2020
Embora tenha declarado sua 

desistência em concorrer à sucessão 
de Fabio Marcondes em Lorena, 
a vice-prefeita Marietta Bartelega 
(MDB) ainda inspira expectativas 
em muitos eleitores para 2020, que 
enxergam em seu perfil a continui-

dade da administração que recupe-
rou a estima da população e colocou 
a cidade na rota do desenvolvimen-
to. Num segundo apelo eleitoral, 
há quem conjectura uma aliança de 
Marietta com o secretário de segu-
rança, Major Lescura, como aposta 
do próprio prefeito em resposta ao 
mercado político.

Perguntar não ofende
Procede que na Câmara de Cru-

zeiro o novo estilo de atendimento 
tem sido completo, que pode render 
até agressões físicas dependendo da 
necessidade?

 
E por falar em...

...Câmara de Cruzeiro, comen-
ta-se nas rodas políticas do pedaço 
que para disputar a indicação a vice 
de Thales Gabriel na reeleição, o 

presidente Má-
rio Notharan-
gelli determinou 
economia total 
no Legislativo. 
A meta é econo-
mizar e devol-
ver o máximo do 
duodécimo aos 
cofres da Prefei-

tura. Disseram que as medidas atin-
giram até o setor do cafezinho, com 
redução no tamanho do pãozinho e 
da xícara. Quem chegar primeiro 
toma café, caso contrário, só água. 

Mário Notharangelli

Marietta e Carlos Lescura

Estátua do Padre Léo 
está aberta para visitação 
em Cachoeira Paulista
Construída com verba do MIT, escultura conta 
com 22 metros de altura e vinte toneladas de aço

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Com inauguração prevista para 
início de dezembro, a escultura em 
homenagem ao padre Léo Tarcísio 
Gonçalves Pereira, o Padre Léo, 
que passa por processo de beati-
ficação encaminhado ao Vaticano, 
já está montada no Mirante, no 
bairro Jardim da Fonte, o ponto 
mais alto de Cachoeira Paulista.

Com um investimento de cerca 
de R$ 586 mil, proveniente do 
título MIT (Município de Interes-
se Turístico), a cidade contará 
com uma estátua de 22 metros 
em homenagem ao padre Léo. A 
obra, feita com vinte toneladas de 
aço no atelier do escultor Gilmar 
Pinna, em Guarulhos, levou seis 
meses para ficar pronta e chegou 
no dia 25 de agosto.

Além de fomentar o turismo re-
ligioso, o comércio local também 
se beneficiará com o novo ponto 
turístico que pretende aumentar 
o número de visitantes. De acordo 
com a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, o entorno da estátua tem 
um projeto de revitalização do 
local que será realizado em breve.

Fundador da Comunidade Be-
thânia (instituição que atua na 

recuperação de dependentes quí-
micos), Padre Léo também conta 
com Centro Cultural Memorial, 
localizado no estacionamento do 
Eco Valle Shopping, em Lorena.

O espaço funciona de terça-fei-
ra a domingo, das 8h às 17h. Às 
segundas-feiras o local é fechado 
para limpeza e manutenção.

Aparecida – Se em Cachoeira, a 
expectativa é grande para a inau-
guração da imagem do Padre Leo, 
em Aparecida a Justiça barrou a 
construção de uma estátua gigan-
te de Nossa Senhora Aparecida e 
determinou a retirada de cinco 
monumentos dedicados à Padro-
eira do Brasil. 

O pedido foi feito por uma as-
sociação de ateus que alega que 
foi empenhada verba pública para 
promoção da fé católica, o que fere 
o estado laico. 

A decisão da juíza Luciene Bela 
Ferreira Allemand abrange a cons-
trução de uma imagem gigante da 
Santa, que está atualmente parada 
e com as peças amontoadas às 
margens da Dutra, e a remoção 
de peças em homenagem à Padro-
eira, instaladas em cinco pontos 
da cidade.

 Os monumentos foram feitos 
em homenagem aos 300 anos do 
encontro da Imagem, em 2017.

A estátua de Padre Leo, recebe visitas em Cachoeira; constrúda com verba do MIT

Fotos:Jéssica Dias



12 DE NOVEMBRO DE 2019 3

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores fru-
tíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-

çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
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
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
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas 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 baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 

99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 

(UBATUBA)
Carros
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854
Aluguel
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 f reezer/
geladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e principais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Diversos
A mangtube trabalha 
com diversos tipos 
de mangueiras e co-
nexões. Atendemos 
os mais variados se-
tores industriais, for-
necendo mangueiras 
montadas, conforme 
a necessidade de 
cada cliente. Telefo-
ne: 99700-7559
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 

garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
CARAGUATATUBA
Venda
Vendo K i tnet  em 
condomínio fecha-
do, 800 metros da 
praia Martins de Sá, 
condomínio no valor 
de 550,00 (já incluso 
agua, luz, wifi, ampla 
area de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862
Diversos
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Your House Cleam - 
Sua casa limpa. As 
profissionais do your 
house, têm experiên-
cia e estão 
aptas a realizar faxi-
nas em residências 
e escritórios come-
ricias. Organização 
e limpezas em geral. 
A partir de R$ 100,00 
ao dia. Telefone: (12) 
98203-0615
Conserto, manuten-
ção, instalação, con-
versão para fogão 
industrial, residencial 
e reforma de gela-
deira. Telefone: (12) 
99674-3461
Arquitetura e Urba-
nismo - Projetos ar-
quitetônicos, projeto 
de paisagismo, regu-
larização de imóveis, 
laudos, projeto de 
bombeiros, cursos 
de formação de bri-
gadas. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 98171-
5531
Fazemos criações de 
sites, logos, cartões 
de visita, folders, 

panf letos, br indes 
para sua empresa ou 
marca. Criamos e ge-
renciamos redes so-
ciais. Fazemos toda a 
parte de divulgação. 
Faça seu orçamento 
conosco. Telefone: 
(12) 97401-1024
Tatuagens minima-
listas a partir de R$ 
60,00. Venham fazer 
uma visita. Telefone: 
(12) 99601-3408 
Transpor te de pe-
queno porte em toda 
região do litoral norte. 
Telefone: (12) 98114-
7031
GUARATINGUETÁ
Venda
Casa na Coronel 
Tamarindo, com 2 
quartos + 1 fora, sala, 
varanda, garagem 
para 2 carros. Preço 
abaixo do mercado. 
Telefone: 3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-
ximo ao supermerca-
do semar. Telefone: 
3132-2480
Alugo 2 apartamen-
tos, na praça caetés, 
199. Um medindo 
120m², outro 133m². 
Falar com José no 
telefone: 98865-7517
Aluga-se casa locali-
zada na Vila Paraíba, 
com 3 quartos, 1 suí-
te, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 4 carros, 
inter fone e por tão 
eletrônico. Telefone: 
3132-7171
Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, com 
150m². R$ 2.000,00. 
Falar com Geraldo. 
Te lefone:  99748 -
8343
A luga-se apar ta -
mento praia grande, 
100m da praia, 3 dor-
mitórios, para 10 pes-
soas. Informações no 
telefone: 97401-7223
Carros
Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-

mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personalizado. 
Mais informações li-
gue. (12) 99189-4173 
Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefone: 
99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2019 – PROC. 588/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto Registro de
preços para prestação de serviços de limpeza, manutenção e transporte de 
cascalhos nas vias públicas e estradas rurais do município, fornecendo maquinário
com operadores e caminhões com motoristas. O pregoeiro, juntamente com a 
comissão Permanente de Licitação, designado através da Portaria 7.267/2019 
de 02 de janeiro de 2019, fazem o recebimento da CERTIDÃO CONJUNTA DE 
DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS da empresa TREVISO LOGISTICA E 
SERVIÇOS EIRELI , conforme exigido em edital, sendo assim HABILITADA. Os 
autos do processo estão 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Reunião do Conselho Administrativo 

Guará Motor S/A, convoca os Membros do Conselho Administrativo 
e seus Diretores para a Reunião do Conselho Administrativo, que 
será realizada no dia 19 de novembro de 2019, às 09h30m, em 
sua sede, para discutir os seguintes assuntos:
1-   Aprovação de garantia em favor de terceiros;
2- Outros assuntos de interesse da sociedade.

Guaratinguetá, SP, 07 de novembro de 2019
Humberto Soliva

 Presidente do Conselho

COOPERLOR- COOPERATIVA DOS 
TRANSPORTADORES E AGREGADOS 

DE CARGAS EM GERAL DE LORENA E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperlor Cooperativa dos Transportadores e Agregados de Cargas 
em geral de Lorena e Região , na pessoa da então Diretora Presidente 
Wania Calistro de Siqueira  convoca os senhores sócios cooperados, em 
conformidade com o seu estatuto em seu artigo 21, para a Reunião de 
Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á no dia 29/11/2019 ás 
9hs em primeira convocação com 50% mais 1 dos sócios cooperados, ás 
10hs em segunda convocação com 25% dos sócios cooperados mais 1 e 
ás 11hs com qualquer Qorum de sócios cooperados, na sede da Entidade, 
para as seguintes pautas:
A) Leitura de Ata Anterior;
B) Comunicado de alteração do endereço da Matriz;
C) Outros assuntos para pauta de hora.

Lorena, 12 de novembro de 2019.

CNPJ/MF n° 03.950/0001-92 - Sede: Rodovia Presidente Dutra s/n, Km 52, 
Parque Rodovia-Lorena/SP. Cep: 12.605-467
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Oitivas de testemunhas e prefeito afastado tem início; votação deve ocorrer ainda em dezembro

CPI contra Marcondes avança na Câmara 
de Aparecida e Comissão aprova relatório

Leandro Oliveira
Aparecida

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que apura o 
processo respondido pelo 
prefeito de Aparecida, Ernaldo 
Marcondes (MDB), afastado 
desde julho, dará continuida-
de às investigações. A votação 
do relatório apresentado pelo 
vereador José Reis, o Dudu 
(PR), foi realizada na última 
quarta-feira e terminou com 
aprovação por 2 a 1. A CPI 
pode entrar em votação em 
dezembro deste ano, já que 
as tramitações estão dentro 
do prazo estipulado pelos 
parlamentares.

Votaram a favor do rela-
tório, além do próprio rela-
tor, Dudu, o vereador Carlos 
Alexandre Rangel, o Xande 
(PSD), que é presidente da 
comissão. O terceiro mem-
bro, Adilson Boi na Brasa 
(MDB), se posicionou contra 
o relatório apresentado. A 
reunião terminou no início da 
noite, e também contou com 
a presença do departamento 

Afastado na Justiça desde julho, Ernaldo enfrenta ainda investigação na Câmara com nova processante

Fotos: Divulgação PMA

jurídico da Casa.
A CPI apura o processo de 

compra de kits escolares em 
2015. Segundo Dudu, terão 
início agora as fases de oitivas 
de testemunhas e do próprio 
Ernaldo.  “Agora vamos dar 
continuidade aos trabalhos 
para convocar o prefeito 
afastado para que ele possa 
trazer testemunhas para se 
defender. Até o momento 
não foi ouvido ninguém. O 
presidente que vai elaborar o 
documento e irá encaminhá-
-lo para que o prefeito possa 
indicar as testemunhas dele”.

De acordo com o jurídico 
da Casa, Ernaldo poderá 
convocar até dez testemunhas 
de defesa. Os parlamentares 
afirmaram que os trabalhos 
estão transcorrendo dentro 
do prazo normal para que 
a votação aconteça em de-
zembro. “Apoiei o parecer do 
relator, agora vamos às fases 
de instruções. Serão ouvidas 
as testemunhas, depoimentos 
do prefeito afastado e audi-
ências que serão marcadas 
nos próximos dias”, afirmou 
Xande.

Em Aparecida, as sessões 
são realizadas sempre às 
segundas-feiras, uma vez a 
cada duas semanas. Mas as 
reuniões e audiências sobre 
a CPI poderão ser marcadas, 
independentemente da reali-
zação ou não de sessão. As reu-
niões serão fechadas e apenas 
a votação do parecer final da 
CPI será aberta ao público. “Só 
iria para plenário de sessão de 
Câmara se eu tivesse emitido 
parecer de arquivamento”, 
explicou Dudu.

Origem – A CPI foi aberta 
para investigar o processo 
que terminou com afasta-
mento de Ernaldo Marcon-
des por possíveis compras 
irregulares de kits esculares 
e superfaturamento. Além do 
prefeito, o então secretário de 
Administração, Domingos Léo 
Monteiro, foi afastado do car-
go. Ambos tiveram bloqueio 
de bens determinado pela 
Justiça que determinou, ainda, 
bloqueio de bens da empresa 
DCB Comercial, vencedora 
da licitação dos kits. Foram 
bloqueados ao todo R$ 11,6 
milhões.

Cruzeiro inaugura Centro Judiciário para acelerar processos

Da Redação
Cruzeiro

Após a inauguração do Ce-
jusc (Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e Cidadania) 
em Cruzeiro, os processos de-
vem ter soluções mais ágeis na 

cidade. O sistema conta com 
métodos alternativos para 
desafogar o poder Judiciário.

Implantado no município 
através de convênio firmado 
entre os poderes Executivo 
e Judiciário pelo programa 
Município Amigos da Justiça, 

o posto tem como maior ob-
jetivo promover a mediação e 
conciliação entre a Prefeitura 
e o cidadão, evitando ações 
judiciais.

A cerimônia, realizada na 
última sexta-feira, contou com 
a presença do desembargador 

José Carlos Ferreira Alves, do 
juiz e coordenador do Cejusc, 
José Marques Lacerda, do 
prefeito Thales Gabriel Fon-
seca, o presidente da Câmara 
Mário Notharangeli (SD), ve-
reador Sandro Felipe (SD) e 
convidados.

A instalação foi feita na 
avenida Jorge Tibiriçá, a Rua 
3, número 932 no Centro da 

cidade. Os atendimentos serão 
realizados de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h.

Convênio entre os poderes Executivo e Judiciário pelo programa Município Amigos da Justiça

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


