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Câmara tem bloqueio de contas após
denúncia de contratação irregular

Ação barra R$ 163 mil; denúncia de Dudu cita Marcelo Marcondes, José Geraldo de Souza e Dr. Perrella
Fotos: Divulgação PMU

Marcelo Marcondes, um dos investigados por contratação, que tiveram os bens bloqueados; frota do Legislativo de Aparecida está impedida
Leandro Oliveira
Aparecida

O Ministério Público determinou o bloqueio de bens do
vereador Marcelo Marcondes (PV), do diretor geral da
Câmara de Aparecida, José
Geraldo de Souza, e do assistente técnico legislativo da

Casa, Dr. Carlos Eloi Elégio
Perrella, pela contratação de
uma empresa que prestou
serviços para o Legislativo
no ano passado. A determinação vai de encontro com
a denúncia feita à época
pelo vereador José Reis, o
Dudu (PR), destacando que
o serviço já contava com
departamento responsável

pela demanda.
De acordo com informações preliminares, o bloqueio de recursos financeiros na Casa era superior a
R$ 80 mil. Além do congelamento das contas, foram bloqueados os veículos pessoais
de cada um dos citados. Houve bloqueio ainda de R$ 54
mil da Câmara de Aparecida.

A Casa ainda teve toda sua
frota de veículos impedida
de circular.
A ação civil pública movida pelo Ministério Público
indica ainda os sócios da
empresa Centro de Estudos
de Direito Público, Sidnei
Alcântara e Luiz Gustavo
Cordeiro Gomes. A empresa
prestaria serviços de consul-

toria em matéria de direito
público, especialmente na
área legislativa, recursos
humanos e contratos administrativos. Somando todos
os envolvidos, o valor de
bens bloqueados ultrapassa
os R$ 163 mil.
Marcelo Marcondes era
presidente da Câmara à época e por isso responde sobre
o caso. Ele confirmou que já
apresentou defesa e aguarda
desfecho para responder
com mais clareza sobre a
ação do MP. “Recebemos a
intimação, já encaminhamos
aos nossos advogados para
que verifiquem a linha a ser
adotada na defesa. Temos
a tranquilidade, confiamos
na justiça de que não houve nada de errado, foi feito
tudo no estrito rigor da lei”,
concluiu.
Diretor geral da Casa, José
Geraldo de Souza estranhou
ter sido incluído no processo. “Eu achei estranho, pois
fui incluído no pólo passivo
posteriormente a instalação
da ação civil pública. Mas
estou tranqüilo com relação
a isso, fui colocado na ação
como presidente da Comissão de Licitação à época.
Estou sossegado, pois todos
os nossos atos são pautados
com tranquilidade e dentro
da lei”, afirmou.
O diretor teve R$ 10 mil
bloqueados de sua conta,
além de três veículos pessoais. Ele confirmou que toda a

Prefeitura entrega nova
Praça da Bíblia após obra
com investimento superior
a R$ 225 mil em Pinda

frota de veículos da Câmara
de Aparecida também está
inoperante e, da Casa, foram
bloqueados R$ 54 mil.
Assistente técnico legislativo, Dr. Perrella não foi
encontrado para responder
sobre a ação do Ministério
Público.
Denúncia – O MP tomou
à frente do caso após o
vereador Dudu denunciar
a contratação da empresa.
“A empresa foi contratada
e no meu modo de ver, irregular. Se nós já tínhamos um
contratado e depois contratamos uma outra empresa
para prestar o mesmo tipo
de serviço, eu achei injusto, era prejuízo aos cofres
públicos e pagadores de
impostos. Questionei e encaminhei ao MP e ao Tribunal
de Contas”, esclareceu ao
Jornal Atos.
Segundo Dudu, foram pagos à época em torno de
R$60 mil para a prestadora
de serviços, durante um período de aproximadamente
seis meses. O Ministério
Público, por nota, informou
que não pode dar mais detalhes da ação, que corre sob
segredo de justiça.
Desdobramentos – Os
advogados de Dr. Perrella,
Marcelo Marcondes e José
Geraldo de Souza apresentaram defesa através de um
agravo de instrumento nesta
semana para tentar desbloquear os bens dos citados.
Fotos: Reprodução PMP

Espaço tem debate para uso e propostas de comerciantes
Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou nesta
sexta-feira a nova Praça
da Bíblia. O espaço passou
por revitalização, com investimento de R$225 mil, e
emenda impositiva de R$127
mil, da Câmara.
Conhecido espaço gastronômico da cidade, a praça
conta agora com novo piso,
bancos, floreiras, além de
toda a parte estrutural elétrica e hidráulica reformada.
A obra neste espaço faz
parte do projeto da administração municipal para
revitalização de locais da

cidade, como as praças Sete
de Setembro e Monsenhor
Marcondes, a Feira Livre do
Mercado Municipal e rua dos
Andradas, com foco na acessibilidade e adequação para
atrair visitantes e turistas.
Com a finalização da obra,
comerciantes que atuam no
local debatem com a Prefeitura as próximas ações
para a Praça da Bíblia. Em
encontro com o prefeito
Isael Domingues (PL), o vice-prefeito Ricardo Piorino
(PL), secretários e a vereadora Gislene Cardoso (DEM),
os empresários discutiram o
projeto que contemplará na
segunda fase a padronização
das barracas com implanta-

ção de container e banheiro
individualizado.
A proposta é transformar
os 15 pontos comerciais em
espaços padronizados, com
tamanho 6m x 2,5m, com
banheiro individualizado
administrado pelos próprios
comerciantes. A utilização
de containers busca o baixo
investimento, diversidade,
economia de material e
sustentabilidade.
Além das melhorias, como
a energização individual que
cada ponto terá, o encontro
abordou também a realização de uma programação
de Natal no espaço, e ainda
a implantação de internet
gratuita Wifi.

Praça da Bíblia, no Centro de Pinda; reforma entregue na última semana tem R$ 225 mil investidos

Comemoração – A entrega
do espaço contou com shows
gratuitos que começaram na
sexta-feira e seguem neste
final de semana. No sábado,

haverá shows com a Igreja
da Cidade, Equipe de Adoração e Eleve, Bola de Neve e
Petra, a partir das 19h.
No domingo será realizado

show musical com a Banda
Análise, um tributo ao Legião
Urbana, às 20h. A praça conta, até domingo, com feira
de artesanato Arte Encanto.
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Bastidores da Política
Prefeitura lança
orçamento de 2020
com recurso menor
à Câmara de Pinda
Tiro ao alvo

Cidade projeta arrecadação de R$ 538 milhões;
Legislativo deve ter duodécimo 23% reduzido
Fotos: Arquivo Atos

Antecedendo a disputa eleitoral
das ruas, a dos espaços municipais de
Cruzeiro pega fogo com 'um punhado' de agregados da administração
de Thales Gabriel medindo forças
para indicação
à vaga de vice.
A começar pela
chefia de gabinete, com destaque para Silvinho
Rocha, ao setor
de obras, com
Kleber Silveira,
Thales Gabriel
aos secretários
Rodolfo Scamilla e José Rogério e,
estendendo ao Legislativo, Charles
Fernandes e Mário Notharangelli.
Disseram que o pega-pega para vice
foca também Manoel Amorim e um
'líder partidário' (mantido em segredo), que poderá agregar estrutura e
votos ao palanque de Thales, para
suprir a possível falta dos eleitores
do Dr. Davi em 2020. Façam suas
apostas...

Leitura geral

O ex-presidente Magrão e o prefeito Isael; Câmara deve ter menor montante

Durante audiência pública, na
última semana, na Câmara de Pindamonhangaba, representantes da
Prefeitura apresentaram a LOA (Lei
Orçamentária Anual) que estipula
que o Município contará em 2020
com um orçamento 6% superior ao
atual. Além de aumentos expressivos
em investimentos nas secretarias de
Habitação e Finanças, o documento
estabelece uma redução nos recursos
disponibilizados à Câmara.
Realizada no último dia 11, a audiência serviu para os parlamentares
conhecerem os detalhes da LOA,
elaborada pela gestão do prefeito Isael
Domingues (PL), que aponta a expectativa de arrecadação, prioridades
de investimentos e relação de gastos
previstos para 2020.
De acordo com a Prefeitura, a expectativa é que Pinda conte no próximo
ano com um orçamento de R$ 538
milhões. O valor é R$ 31 milhões
maior que o de 2019, que foi de R$
507 milhões. Assim como em 2019,
as secretarias de Saúde e Educação
receberão as maiores “fatias” dos
recursos municipais em 2020. Enquanto a primeira contará com um
orçamento de R$153,974 milhões a
outra terá R$127,159 milhões.
As pastas de Habitação e Finanças
sofrerão a maior variação no comparativo entre as LOA’s de 2019 e 2020.
A primeira terá um aumento de 82%,
saltando de R$ 2,473 milhões para R$
4,512 milhões. Segundo o Executivo,
isto ocorrerá devido um convênio para
futuras obras de melhorias no residencial Bem Viver, no bairro Araretama.
A Secretaria de Finanças, contabilizará um acréscimo de 71%, passando
de R$ 12,148 milhões para R$ 20,758
milhões. “Esta mudança na pasta
ocorrerá porque, além de aumentarmos nossa reserva de contingência,
teremos um impacto maior devido
ao pagamento de precatórios. Em

relação a previsão de crescimento
do orçamento em 6%, acreditamos
que Pinda arrecadará mais devido
as nossas ações de combate a inadimplência de tributos municipais”,
explicou o secretário de Finanças e
Orçamento, Cláudio Fonseca.
A expectativa municipal é que
o projeto da LOA seja votado pela
Câmara na primeira semana de
dezembro.
O representante do Executivo
explicou que a LOA estabelece uma
redução de 23% nos recursos destinados à Câmara, caindo de R$ 18,6
milhões para R$ 14,280 milhões.
Segundo Fonseca, a medida foi
apoiada pelo Legislativo, que nos
últimos dois anos tem adotado ações
de economicidade, contribuindo
para a devolução de consideráveis
recursos de duodécimos aos cofres
municipais.
Em agosto, o presidente da Câmara, Felipe César (PV), devolveu a Isael
um cheque de R$ 4 milhões referente
à economia no primeiro semestre. O
montante representa quase a metade
do orçamento da Casa no período.
A reportagem do Jornal Atos
solicitou um posicionamento do
presidente da Câmara, Felipe César,
sobre a redução do duodécimo, mas
nenhuma resposta foi encaminhada
até o fechamento desta edição.
Rotina – Presidida à época pelo
então presidente Carlos de Moura, o
Magrão (PL), o Legislativo entregou
em 22 de dezembro de 2017 um
cheque de pouco mais de R$8,875
milhões. O valor correspondia a 53%
do orçamento disponível, que era R$
16,8 milhões. Em 21 de dezembro
de 2018, Magrão devolveu a Isael
pouco mais de R$ 8,767 milhões, que
representava 50,4% do duodécimo.
À época, o alto valor foi questionado por internautas nas redes
sociais, que chegaram a afirmar que
a expressiva devolução evidenciava
que a Câmara não necessita receber
duodécimos altos.

Pindamonhangaba – O prefeito
Isael Domingues, que tem conseguido
dar sequência aos projetos, como a
reforma de espaços da região central.
Nesta sexta-feira, a entrega da nova
Praça da Bíblia, com investimento de
R$ 225 mil. A Prefeitura ainda recebeu comerciantes para debater outras
melhorias no local e como ficará a
adminsitração dos serviços no centro
comercial e de entretenimento..

Cachoeira Paulista – A atuação
dos vereadores da cidade parece
mais um desafio do quanto é possível surpreender o eleitor quanto
a falta de responsabilidade sobre o
tempo na Casa, pago pelos moradores. De escudo para o prefeito à
falta de seriedade para investigar os
próprios atos, não há limite para os
parlamentares, que derrubam processantes como quem toma água...

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Em ritmo de eleições, numa
passadinha pela Praça de Lorena é
possível ouvir as mesmas indagações
das pré-campanhas passadas com
novos personagens – com raras
exceções – como
as preocupações
de uma parcela
de leitores em
torno da futura
candidatura de
Sylvinho Ballerini. Por exem- Sylvinho Ballerini
plo, "os bandidos vão estar em seu
palanque?; os obesos serão os coordenadores?; quem será seu vice, o
Tão ou o Maurinho?; dessa vez ele
vai escolher um bom vice?" Já com
relação a outros nomes, 'um deles',
quando mencionado, o povo não
sabe se ri ou se chora! De um modo
geral, todos aguardam as pesquisas
para saber entre Major Lescura, Renato Marton e outros que precisam
se firmar na opinião pública como
postulantes ao Executivo – para
reduzir o número de indecisos, que
hoje chega próximo a 50%.

Dispersão

O mercado político de Guaratinguetá espera avançar às fases de
pre-campanha – quando os críticos
de todas as tendências, hoje concentrados contra o prefeito,
se dispersarem
para cuidarem
de seus respectivos candidatos – para sentir
a migração dos
votos flutuantes
Marcelo Meirelles e tentar prever
quem poderá sobreviver nas urnas
de 2020. Por hora, Marcus Soliva,
Junior Filippo e Argus Ranieri são
os mais comentados, com exceção
dos eventuais vices como Celão,
Marcelo Meirelles, Regis Yasumura
e ultimamente Arilson Pereira...

Sopa de letrinhas

Visando apoio partidário, talvez
para uma candidatura a prefeito
ou uma indicação a vice (de Isael
ou Vito Ardito),
comenta-se que o
vereador Roderley Miotto já está
de malas prontas
para juntar-se ao
diretor do Senai
de Pinda, Paulo
Torino, no PSD
Roderley Miotto
do deputado Marco Bertaiolli. Claro que sua eventual
despedida de Miotto do PSDB deverá ocorrer na janela eleitoral (período
que os parlamentares podem mudar

de partido sem o prejuízo da perda do
mandato), mas nada impede de agitar
as novas articulações para a temporada de caça aos votos, provavelmente
a distância do tucano Rafael Goffi...

Paredão

Corre na boca pequena de Pinda
que tem ‘gente de cacife alto’ na política local buscando barrar a construção
da Rodoviária de
Moreira Cesar.
De acordo com
os falatórios, a
ideia é tentar neutralizar o fortalecimento eleitoral
de Isael Domingues com a população do Distrito. Isael Domingues
Ah! Disseram ainda que ‘aquele pau
mandado’ que vem tumultuando o
Ministério Público com denúncias
em cima de denúncias, tem ordem
expre$$a de aterrorizar o plantão do
prefeito, e se possível, impedir sua
candidatura à reeleição.

Perguntar não ofende

Quais os oitos ‘pecados capitais’
que o comando da Câmara de Lorena
vem praticando desde o início desta
Legislatura, e que pode até render
penalidade máxima na Justiça a pelo
menos três dos atuais vereadores???

Intelectualidade & pizza

Será que alguém já deu um toque
para aquele grupo político de Lorena
– que vem se reunindo periodicamente em pizzarias da cidade – que
eles correm o risco de terminar o
período eleitoral obesos, e pior, sem
ganhar a eleição?

Perde aqui, ganha lá

A festa do prefeiturável Emerson
Tanaka com a conquista do MDB de
Potim nem bem terminou, e a turma
do Mateusão começou uma outra.
Ventos dos corredores da Prefeitura
deram conta, essa semana, que o
DEM já está confirmado no palanque de Erica Soler, para fortalecer
sua disputa pela reeleição. Disseram
também que a cúpula estadual do
PSDB estuda a possibilidade de um
despejo coletivo no diretório local,
a fim de liberar espaço no ‘carro
alegórico’ para prefeita desfilar na
passarela eleitoral. Perguntem ao
Vinholli...

Farra com dinheiro público

Tem gente querendo saber comprovadamente qual o interesse público que motivou os vereadores
Samuel da Renovação Carismática
e Cleber Maravilha a fazerem um
tour parlamentar
esta semana em
Brasília. Pelo
tom crítico dos
eleitores, justificar que foram
levar ofícios de
pedidos de verbas aos deputaSamuel da Bala
dos, não cola,
porque existe correios e internet. Se
confirmar a suspeita de que foram
apenas por questões partidárias, ou
seja, tentar assinar a lista de apoio a
criação do novo partido do presidente, a situação vai se agravar, porque
não faltará quem denuncie a farra
com o dinheiro público à Promotora
de Justiça...

Aviso aos navegantes

É voz corrente entre os bem informados de Lorena que na hipótese
de polarização entre as duas candidaturas – mais expressivas da próxima
temporada – ao Executivo, em ambas
situações, a figura do vice-prefeito
deverá fazer toda diferença. Portanto,
não será com nenhum dos “Inhos”
disponíveis na política local que o
candidato vai ganhar a eleição. Como

diria o ‘falecido’: “vai ter de trabalhar muito, para perder de pouco...”

Olha quem chegou...

...de repente! Teve de tudo na
festa de inauguração do segundo
forno da AGC Vidros do Brasil,
no mesmo local onde já funciona
a indústria, em Guaratinguetá, esta
semana; personalidades do setor industrial, governo e políticos; homenagens, agradecimentos, apresentações culturais e visita ao novo espaço
produtivo, além de almoço à altura
dos convidados; mas o surpreendente
– pelo menos para o estafe do prefeito Marcus Soliva – foi a presença
de um ‘prefeiturável concorrente’,
que segundo a torcida organizada,
nem na lista de convidados constava.
Adivinha... fez pose pra foto na hora
de descerrar a faixa inaugural...

Que ‘rei’ sou eu!!!

Já chegou pela orla das praias de
Ubatuba que tem gente do primeiro
escalão do governo de Décio Sato
(PSD) se achando o próprio prefeito. Pelo que se
ouve nas rodas
políticas e dos
empresários que
negociam com
a Prefeitura, os
comentários
vem da própria
Delcio Sato
administração. Disseram que dias
atrás chegaram a perguntar da existência de algum decreto, instituindo
a função de ‘prefeito adjunto’. Durmam com este barulho...

Fechando os olhos

Ganhou quem apostou em ‘pizza
tamanho família’ com o resultado
da Comissão Processante de Inquérito – CPI contra o vereador Breno
Anaya (PSC), em Cachoeira. O que
muitos não esperavam era a rapidez
do arquivamento em substituição
a investigação de uso do dinheiro
público para viajem a São Paulo para
fins particulares. Anaya foi salvo pelos colegas sob protesto e indignação
dos eleitores nas redes sociais e esquinas da cidade, que constataram o
Legislativo ‘fechando os olhos’ para
mais uma afronta, a exemplo da CEI
contra o prefeito Edson Mota (PL),
acusado de fraudar contratação que
custará mais de R$ 33 milhões dos
cofres municipais...

Gestão com equilíbrio

A Câmara de Pinda deverá arbitrar
sobre sua nova realidade do duodécimo para 2020, com redução de 23%
do valor atual. A medida, pioneira
no Estado, e que pode tornar-se referência a muitos municípios, parte de
um entendimento
do prefeito Isael
Domingues e do
presidente Felipe
César. Dos atuais
R$ 18,6 milhões,
o Legislativo
deverá receber
durante 2020,
Felipe César
segundo previsão orçamentária, cerca de R$14,2
milhões, o suficiente para cobrir com
folga os custos da Casa de Leis. O
fato, inédito, já recebe elogios de boa
parcela da sociedade que acompanha as atividades políticas dos dois
poderes – Legislativo e Executivo,
não teve a mesma resposta entre os
parlamentares. Apesar de na tribuna
demonstrar compreensão, já que nos
últimos anos a Câmara devolveu mais
da metade do que recebeu, parte dos
vereadores não esconderam “nos
bastidores” suas frustrações.

Lembrete

Faltam 315 dias para as eleições, 44 semanas – 402 para a nova
posse!!!
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Guaratinguetá, direto
com o proprietário.
Telefone: 9 97076207

Caraguatatuba trabalha com assistência
técnica, manutenção,
tapeçaria e vendas de
cadeiras e poltronas
para escritório. Ligue
12 3887-1899

Precisa-se de bordadeira, para fazer
o manto de Nossa
Senhora Aparecida.
Vários modelos. Telefone: 98117-8490
Ve n d o u m f u s c a ,
ano 1971, impecável, tudo ok, vermelho. Guaratinguetá.
Valor: R$ 12.000,00.
Interessados ligar 12
99626-0638

Prestação de Serviços

Fazemos carreto até
1.000kg para toda
região, inclusive sp,
litoral norte, sul de
m i n a s . Te l e f o n e :
Vende-se um classic, 3125-1136 ou 99776ano 2006, básico, do- 6640
cumento ok, 87mil km Monto e desmonto.
rodado, pneus novos. Conserto móveis em
Abaixo da FIPE. Tele- geral. Atendo o vale.
fone: 11 97658-3969 Telefone: 3133-4452
Vendo um ecosport, ou 99160-1713
em Lorena fsl, 1.6, C o n t r a t a p r o f e s flex, ano 2011, preto. sora para área da
Conser vado. Falar b e l e z a . C a b e l o s ,
com clóvis no tele- maquiagem, desigfone: 99741-9856 ou ner de sobrancelha,
12 3152-3071
manic ure. Telefo Vendo um moto em ne:99180 - 0949 ou
Guaratinguetá. Hon- 98161-4153
da PCX, ano 2017, Vendo HD 250GB
com 58km rodado, segate, barracuda
marrom, preço de 7.000, R$ 100,00. Tetabela. Ligar 99734- lefone: 99676-2177
4820. Falar com MarVende - se impres cos, após as 18h00
s o r a H P D e sk j et ,
Vendo Classic 2006/ sem fio. Impressora
Básico/Documento e Scannet, Só R$
Ok/ 87 mil km Roda- 15 0,0 0. Telefone:
dos/ Pneus Novos/ 99676-2177
Muito Conservado/
A baixo da Tabela Ve n d o A c o r d e o n
Fipe! Klaus Heringer/ Longhini 80 baixos e
Guaratinguetá What- violãp Gianini. PerfeisApp: 11-976583969 to estado. Telefone:
98877-8501
Vendo Palio Fire 1.0,
ano 20 03 modelo Vende-se cama de
2 0 0 4, muito e c o - casal, imbuia, polnômico. Carro todo trona. Semi novos.
revisado, mecânica Madeira maciça. Faperfeita. Pneus zero. lar com Marco. teleTe l e f o n e: 9 813 3 - fone: 3126-6065 ou
99728-7670
3854
Vendo título do Itaguará. R$ 3.200,00 +
Vendo Siena ELX, taxa do clube. Telefo1.4, ano 2010, cor ne: 3125-2897
prata. Aceito troca
com menor valor. Fa- Vende-se máquina
lar com Adriano no de lavar brastemp,
telefone 99174-3893 s e m i n ov a . A t i ve
11kg. A p e n a s R $
Vende-se FIT, ano 70 0.0 0. Telefone:
2015, cor cinza, au- 98280-0011
t o m á t i c o, c â m b i o
cvt, banco de cou- Vendo fogão Ative.
ro. 6 0.0 0 0 km. R$ Brastemp, 4 bocas.
48.800,00. Telefone: Só 400,00. Telefone:
98280-0011
99609-0709
Vendo Astra, docu- Vedo cama de emmento ok, licenciado buia redonda 2.40m²
2020, cor preto, ano de diâmetro com col2005, 2.0, 8v, e GNV. chão + colcha com
R$ 14.500,00. Tele- duas almofadas. Tefone: 99219-1531 ou lefone: 99786-2309
3133-7890
Vendo esteira moVende-se Ecosport vement lx, 160g1,
FSL, 1.6, flex, ano usada. R$ 2.500,00.
2011, cor preta. con- Telefone: 98141-1146
servada. Falar com Negócios e OporClóvis no telefone: t u n i d a d e s Ve n d o
99741-9757 ou 3152- banca de jornal, em
3071
ótima localização em
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 673/19SUP;
6195/19 GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso
XIII da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC, para realização de cursos de capacitação
sobre grafite, a ser ofertado aos adolescentes
que estão inseridos nas medidas socioeducativas
de liberdade assistida e prestação de serviços à
comunidade.
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ Nº: 03.709.814/0037-07

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
Pinda – Vendo Biz
ano 2018 – 800km.
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada
ano 2010 – completa.
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix
H ac th LT 1.0 ano
2 017 – d i r / t r v / v d
elétrico – ar - único
dono. Tr.F: 98163 1247
Pinda – Vendo Capitiva ano 2012 – complet a. Tr.F: 3 6 427604
Pinda – Vendo caminhão baú Accelo
915C ano 2010. Tr.F:
98201-6767
Caraguá – Vendo
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 Logan 1.0 flex ano 2013
– 80.000km rodados,
ar – engate e som.
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo
Saveiro ano 2014 –
vermelha – completa
– único dono – IPVA
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo
Pcx 150 ano 2018 –
11.280 km rodados.
Tr.F: 99716-5752
Ubatuba- Vendo Fiat
Palio Fire 1.0, ano
2003, modelo 2004.
Todo revisado, mecânica perfeita. Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
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NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VENDE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada.
Fone (12)981154247
Vende-se Hotel em
Aparecida, ótima localização, alto faturamento. Telefone: 12
98800-1600
Vendo um kitnet em
Caraguatatuba, condomínio fechado,
800 metros da praia
martins de sá, valor
R$ 550,00 (já incluso
água, luz, wifi, ampla
área de lazer, com
piscina, quadra de
areia, playground,
sala de tv e internet,
salão de jogos, churrasqueiras, na rua da
faculdade módulo de
Caragua, uma vaga
na garagem, portão
eletrônico, cercas
elétricas. Telefone:
11 94028-6977
Vendo chácara no
bairro dos pilões em
Guaratinguetá, com
riacho aos fundos,
área de 6.000m². Valor: R$ 115.000.000
Telefone: 12 996142077 ou 12 981066670
Vende-se uma casa
em Ubatuba, na rua
da cascata, à 500 metros da cachoeira do
ipiranguinha em término de construção,
faltando apenas acabamentos de pisos
na cozinha, banheiro
e sala. Parte de cima
com uma suíte. Terreno mede 7.5 metros
de frente por 18 de
fundo. Telefone: 86
98180-3171
Vendo um apartamento em Aparecida,
MRV. Com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço.
R$ 130.000,00. Valor
de ocasião. Telefone:
12 98811-1252 ou 12
99740-7121
Vende-se um apartamento em Cara-

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N°. 04/2019 – Proc. nº. 556/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento
do recurso interposto na Concorrência Pública n°.
04/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia para obra
do Centro de Eventos, a ser edificado na estrada
Municipal Chiquinho de Aquino, s/n Bairro Mondesir,
Lorena/SP, com o fornecimento de material mão de
obra e equipamentos. A Presidente e os membros
da CPL comunicam que o recurso MARPRADO
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP foi conhecido
e provido. Sendo assim a Presidente e membros
reformam a decisão e declaram a empresa
MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
habilitada. Fica marcado para o dia 29/11/2019 às
14:00 horas a Sessão Pública para abertura dos
envelopes propostas. Contamos com sua presença.
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) 31853000, das 09h00min às 17h00min.

guatatuba, com vista
linda para o mar. À
65 metros da praia,
com portaria 24hrs,
bicicletário, piscina,
Telefone: 11 973280862
Vende-se no bairro do
Pedregulho em Guaratinguetá, um kitnet,
próximo a aeronáutica, bom para morar
ou alugar. Valor: R$
118.000,00. Telefone:
12 99614-2077
Alugo apartamento
no bairro Vila Mariana, em Aparecida, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço, gar a g e m . Va l o r : R $
600,00 + condomínio
de 210.00. Telefone:
12 3128-4488
Aluga-se um apartamento em Guaratinguetá, no parque
das árvores, suíte=quarto, sala, copa,
cozinha, banheiro,
garagem. Telefone:
12 98211-7356
Aluguel definitivo em
Ubatuba, no perequeaçu. Edícula com um
quarto com saleta,
sala, cozinha, banheiro, quintal. Entrada
independente. Garagem para moto. Permitido um cachorro.
Ótima localização,
direto com proprietário. Telefone: 12
99670-4246 ou 12
3836-1027
Alugo uma casa no
Jardim Bela Vista,
Guaratinguetá, com
2 quartos, sala, cozinha, garagem, R$
900,00. Telefone: 12
99614-2077
Aluga-se kitnet, na
Avenida Padroeira do
Brasil, Aparecida, Ótimo preço. Tratar no
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara
para festas, finais de
semana, à 5km da
cidade. Casa completa, com piscina,
churrasqueira. Tratar
com Mara no telefone: 99715-9957
Alugo ponto comercial, no bairro Beira
Rio, com 150m². Valor
R$: 2.000,00. Telefone: 12 99748-8343
falar com Geraldo.
Taubaté – Vendo apto
no Cecap 3. Tr. Direto
com proprietário F:
99211-6171
Guará - Casa na
Coronel Tamarindo,
com 2 quartos + 1
fora, sala, varanda,
garagem para 2 carros. Preço abaixo do
mercado. Telefone:
3132-2480
Vendo chácara nas
Pedrinhas, beira do
asfalto. Fica a 50 metros do ribeirão. R$
85.000,00. Área de

dora. Telefone: (11)
7237- 0912 ou (11)
Pinda – Alugo Casa 9656-9857 ou (12)
– Ouro Verde - Tr.F: 99778-6988
99138-7192/99204Vende-se uma cô5626
moda, com 6 gavePinda – Alugo casa tas grandes, duas
– Araretama. Tr.F: pequenas, sapatei(33) 98407-0604/(12) ro. 30.00. Telefone:
99134-0999
3013-8784
Pinda – Alugo casa Vendo dvd automoMombaça – prox.ao tivo bravox, modelo
mercado Ideal. Tr.F: bvx d977, R$ 300,00.
3527-2160
Telefone: 12 99755U b a t u b a – A l u g o 1277
para temporada apto Vende-se uma má– Praia Tenório. Tr.F: quina de lavar, semi
99119-3754
nova, brastemp atiPinda – Alugo Casa ve, 11kg, valor R$
– Feital. Tr.F: 3642- 98280-0011
2028
Acordeon longhini,
Pinda – Alugo Casa 80 baixos e violão
– Marica – c/2 dor- gianini, em perfeito
ms., sala, coz. Tr.F: estado. Venda através do número 12
99153-4726
98877-8501
Aluga-se casa pequena, com 2 quar- Vendo ou troco, fretos, para até 6 pesso- ezer 98 litros, por
as, para temporada, geladeira expositora
na praia grande. Óti- vertical 110v. Telema Localização. Te- fone: 12 99777-6505
lefone: 98148-4801 Linda lanchonete,
ou 3835-1119
toda equipada, pronAluguel definitivo no ta para trabalhar. LoPerequeaçu, edícula calizada no centro,
com um quarto e sa- próximo aos bancos
leta, sala, cozinha, e principais lojas.
banheiro, quintal. En- Bom faturamento.
trada independente. Aceito veículo como
Garagem para moto. parte do pagamento.
Permitido cachorro. Valor R$ 40.000,00
R$ 700.00 com água, toda equipada. Ou
luz, iptu inclusos. Te- R$30.000,00 somenlefone: 99670-4246 te o ponto. Telefone:
(12) 3832-2560 ou
ou 3836-1027
99736-3611
Venda
Vendo Kit de 15 conVendo quiosque de juntos de peças índoces, contendo 2 timas, com lingerie,
balcões demonstra- sutiãs com bojo e
dor refrigerados, 1 calcinha em atacado.
freezer vertical pe- Telefone: 12 98898queno, 1 freezer/ge- 2142
ladeira horizontal,
ar már io, registra - A Prime Office em
ALUGUEL

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 109/19 PROC. Nº 674/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do
tipo menor preço global cujo objeto é Contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de
nutrição e alimentação escolar visando o preparo
e distribuição de alimentação balanceada e em
condições higiênico- sanitárias adequadas que
atendam aos padrões nutricionais e dispositivos
legais vigentes, mediante o fornecimento de todos os
gêneros alimentícios (exceto aqueles adquiridos
através da Agricultura Familiar conforme legislação
vigente, em especial às disposições contidas
na Resolução 26 do FNDE) e demais insumos,
preparação e distribuição nos locais de consumo,
logística, manutenção corretiva e preventiva dos
equipamentos e utensílios utilizados, com emprego
de mão-de-obra especializada e treinada de
Cozinheiro(a) Escolar e supervisão de Nutricionistas,
incluindo a execução de serviços de limpeza das
cozinhas e despensas das Unidades Escolares, de
acordo com o disposto nos itens abaixo descritos e
demais normas técnicas estabelecidas pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar, leis trabalhistas e
sanitárias vigentes e demais dispositivos legais e
regulamentares afetos à matéria, a realizar-se às
09h30min do dia 12 de Dezembro de 2019, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria
Municipal de Administração, Sala de Licitações,
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000,
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA,
FÁBIO MARCONDES

Vendo quiosque de
doces, em Ubatuba
contendo 2 balcões
demonstrador refrigerados, 1 freezer
vertical pequeno, 1
freezer/geladeira horizontal armário, registradora. Telefone:
11 7237-0912 ou 12
99778-6988
Connectrp em Caraguatatuba faz criação
de sites, logos, cartões de visita, folders,
panfletos, brindes
para sua empresa
ou marca. Criam e
gerenciam redes sociais. Telefone: 12
97401-1024
Transporte de pequeno porte em Caraguatatuba e em todo
litoral norte. Ligue 12
98114-7031
Yo u r H o u s e C l e an, sua casa limpa.
Faxineiras e diarista.
Profissionais com experiências e aptas a
realizar faxinas em
residências ou escritórios. Telefone: 12
98203-0615
Aulas particulares de
informática em Guaratinguetá. Aprenda
tudo sobre Word,
Excel, PowerPoint,
Segurança e Internet,
emails, redes sociais,
hardwares, software
e muito mais! Telefone: 12 99187-8420
Formatação e manutenção de computadores, notebooks e
smatphones é com
Ygor na Guaratec.
Telefone: 12 991624870
Alimentação saudável em Guaratinguetá. Kit marmitas,
escolha cinco opções
do cardápio e entregaremos segunda
feira para você. Falar
com Marcella, telefone: 99182-2053
Pinda - Alugo edícula
Cidade Noca. Tr. F:
98844-9446
Pinda – Alugo edícula – Cidade Nova –
prox. a Confab .Tr.F:
98822-5115
Pinda – Alugo Casa
– prox. Pousada Carioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa –
Cidade Jardim – c/4
cômodos.Tr.F: 991990166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet –
Ouro Verde - agua/luz
incluso. Tr.F: 991387192/99204-5626
Pinda

–

Alugo

Tenho disponibilidade para faxina aos
sábados. Falar com
Ilda no telefone: 12
99747-8274
Fogão ative, brastemp, 4 bocas. Vendendo por apenas
R$ 400.00. Telefone:
98280-0011
Carreto Murilo, a partir de 50.00. Caminhão 3/4. Trabalho
qualquer dia. Telefone: 12 3126-4265 ou
98243-2809
Eletricista residencial e pedreiro bom.
Faça seu orçamento
com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993
Conserta-se fogão e
fornos. Faço limpeza
de fornos e desentupimentos de bocas
de fogão. Telefone:
99754- 0928. Falar
com Luiz.
Colocamos forro pvc
ou madeira e porta sanfonada. Falar
com Natal, no telefone: 98836-3309
Preciso de costureira
com experiência em
Overlock e galoneira,
para trabalhar em
Guaratinguetá. Bons
ganhos. Telefone:
99705-1252
Trabalho como faxineira ou diarista. Tenho referência. Entrar em contato com
Silvia 3 013 -7825.
Silvia
Pintura interna e externa, lavagem de
pastilhas, tratamento
de concreto aparente, textura, graffiato,
mas s a projet ada.
Telefone: (12) 21035813
Transpor te de pequeno por te em
toda região do litoral
norte. Telefone: (12)
98114-7031
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. Profissional qualificado com
garantia do serviço
prestado. Técnicas
de aplicação de textura, massa corrida, graffiato, latex,

verniz, etc.Telefone:
98133-3854
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
Cuidadora de idoso.
Acompanho em hospital se necessário.
Telefone: 3013-6594
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro.
Reformas e reparos.
Bom orçamento. Falar com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993
Nutricionista. Atendimento personalizado. Mais informações
ligue. (12) 99189 4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empregada doméstica que
more no jardim do
vale, com referência.
Telefone: 3122-3392
ou 99756-6896
Contrata-se balconista para a loja da
fábr ic a. Cur r iculo
Avenida João Pessoa, 986
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Parceria poder público e privado é fundamental no setor de saneamento
População é beneficiada com o modelo de negócio em parceria com a iniciativa privada
Da Redação
Guaratinguetá

Em qualquer país do mundo, todo serviço de infraestrutura básica deve suprir a
demanda de sua população,
pois trata-se de serviços
indispensáveis sem os quais
não é possível ter o mínimo
de qualidade de vida. Além
disso, essa ausência afeta outros seguimentos da
sociedade como a saúde,
a educação, a economia e,
inclusive, a qualidade do
meio ambiente. Os setores de
energia, meio de transporte,
comunicação e saneamento
básico são alguns exemplos
desses serviços.
O grande desafio que as
instituições governamentais
enfrentam, principalmente
em países pobres ou emergentes, é o de disponibilizar
serviços básicos de qualidade e de forma universal
utilizando apenas recursos
próprios. É nesse sentido que
as parcerias entre o poder
público e o setor privado tornam-se tão importantes. Um
exemplo disso é a Parceria
Público-Privada, que a Guaratinguetá Saneamento, mantém com a SAEG, na qual fica
responsável pelos serviços
de esgotamento sanitário do
município. “Quando se trata
de serviços tão essenciais,
é fundamental que o poder
público em suas diferentes
esferas de atuação, seja federal, estadual e municipal, esteja disposto a buscar novas
estratégias e parcerias para
atender a demanda da população. A iniciativa privada já
provou que é uma alternativa viável e espera que sua
contribuição seja cada vez
mais valorizada”, destacou
Indiara Guasti, gerente da
Guaratinguetá Saneamento
O cenário do saneamento
básico no Brasil demonstra
uma certa fragilidade, ficando evidente a necessidade
da participação do setor
privado, já que cerca de
40% da população não tem
serviço de coleta de esgoto e
mais de 50% desse efluente
não é tratado no país. Há
ainda, de acordo com dados
do Instituto Trata Brasil,
35 milhões de brasileiros
sem acesso à água tratada e
também ineficiência quanto
à coleta e tratamento do lixo.
Outro grave problema é que
há anos o investimento em
saneamento está muito abaixo do planejado pelo Plansab
- Planejamento de Saneamento Básico – que estabeleceu,
em 2013, como meta a universalização dos serviços de
saneamento para o ano de
2033. Lamentavelmente, sem
ampliar significativamente os
recursos financeiros para o
setor esse objetivo não será
atingido.
Guasti defende maior participação do setor privado
no saneamento é essencial e
destaca que no Brasil apenas
6% da oferta dos serviços é
realizada mediante iniciativa privada. “No Chile, país
que atende mais de 90% da
população com tratamento
de água e esgoto, o capital
privado corresponde a 94%
e isso nos mostra que é
possível governo e empresa privada estabelecerem
parcerias de sucesso onde
o resultado final é o atendimento de qualidade para
toda população” comenta. A
gerente também cita como
exemplo positivo a Atibaia
Saneamento, outra parceria
público-privada, que pertence ao grupo Iguá Saneamento
e que está investindo mais de
R$60 milhões na ampliação e
modernização da Estação de
Tratamento de Esgoto Estoril,
o que representará um benefício direto para mais de 85
mil munícipes.
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Fundo Social tem
aulas de culinária
natalina saudável
em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba
está com inscrições abertas
para oficinas de culinária
funcional e culinária natalina
saudável, no mês de dezembro.
São 25 vagas para cada curso.
As aulas de culinária funcional têm início no próximo dia
2 e seguem até 20 de dezembro, de segunda à sexta-feira,
das 8h às 13h. As aulas de
culinária natalina saudável
contam com duas turmas, a
primeira realizada entre os
dias 2 e 6 de dezembro, e a
turma 2, do dia 9 ao dia 13.
Ambas as turmas de segunda à
sexta-feira, das 14h às 16h30.
Para efetuar a matrícula, os
interessados devem comparecer à sede do Fundo Social,
que fica à rua Deputado Claro
César, 53, no Centro, das 8h às
12h e das 13h30 às 17h.
As aulas serão ministradas
na área social da Comunidade
São Lourenço, no bairro Jardim Mariana. Mais informações sobre os cursos do Fundo
Social de Pinda, pelo telefone
3643-2223.

Pré-vestibulinho
gratuito tem
novas inscrições
em Lorena
Da Redação
Lorena

O Macvestinho de Lorena
está com inscrições abertas
para a turma de 2020. O projeto é um curso pré-vestibulinho
gratuito, focado em ajudar
jovens que tenham o sonho de
cursar uma escola técnica.
Para isso, é preciso que os
interessados estejam matriculados no nono ano da rede
pública, em situação de vulnerabilidade social. O projeto conta
com o trabalho de mais de cem
voluntários.
As inscrições devem ser feitas
online, no site associacaomc.
com.br/vestmacvestinho, até
o próximo dia 2.
As aulas serão ministradas
por universitários de Lorena
e realizadas de segunda à sexta-feira, no período da tarde,
das 14h às 16h, no Unisal, que
fica à rua Dom Bosco, nº 284,
no Centro.
Além das aulas tradicionais,
o cursinho também oferece
acompanhamento psicológico,
oficinas de disciplinas, simulados e projetos, sempre prezando pelo bom relacionamento
entre os alunos e os voluntários.

Prefeitura
inaugura mais
uma UBS em
Guaratinguetá
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá inaugura nesta quarta-feira
a reforma da UBS (Unidade
Básica de Saúde) do Parque São
Francisco, às 10h30, uma das
UBS’s que atendem o maior volume de pessoas no município.
O posto passou por reforma
geral, com pintura, instalações
elétricas e manutenção. A obra
foi custeada pela empresa Construtora Menin.
Esta é a sexta unidade de
saúde que passa por reforma
na atual gestão. Além desta,
foram reformadas as unidades
do Jardim do Vale, São Dimas
e Engenheiro Neiva. A UBS do
Tamandaré também passa por
reforma e a unidade do Oswaldo Cruz receberá obras.
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Ex-presidiário
é procurado
por morte de
jovem turista

Lino, procurado pelo assassinato
Da Redação
Caraguatatuba

A Polícia Civil de Caraguatatuba divulgou a identidade do
homem acusado de assassinar
uma turista de 32 anos, no
último dia 16. Imagens de câmeras de videomonitoramento
flagraram a vítima entrando
na casa do morador do bairro
Poiares, que poucas horas
depois utilizou um carrinho de
supermercado para transportar
o cadáver até às margens de
um córrego.
O delegado de Defesa da Mulher de Caraguá, Jairo Pontes,
explicou que informações de
testemunhas revelaram que
Cristina Coelho, uma moradora
de São Paulo 32 anos, conheceu
o ex-presidiário Felipe Tiago Fet
Lino, 31 anos, em um aplicativo
de encontros, no último dia 16.
O acusado estava em liberdade
há apenas dois meses, após
cumprir sete anos de prisão
por tráfico de drogas.
Após encontrar Lino em um
bar, na noite do mesmo dia,
na região central da cidade, a
vítima aceitou ir à casa dele,
no bairro Poiares. Câmeras de
segurança de outro imóvel da
via flagraram o casal entrando
na residência, por volta das 3h.
Já quase às 20h, o mesmo
equipamento registrou Lino
saindo da casa, empurrando
um carrinho de supermercado
transportando um saco plástico
suspeito, que, de acordo com o
delegado, escondia o corpo de
Cristina. O cadáver da vítima
só foi encontrado no último dia
17, por um morador do Poiares,
próximo a um córrego.
Segundo a perícia, o corpo,
que apresentava sinais de estrangulamento e tinha uma corda no pescoço, estava embalado
em um cobertor dentro de um
saco plástico. O local da desova
fica a menos de cem metros da
casa do ex-presidiário.
Após ter acesso aos depoimentos de testemunhas e
imagens das câmeras, a Polícia
Civil esteve na casa de Lino,
no último dia 21, mas ele não
estava no local. Em vistoria
no quarto do suspeito, os policiais encontraram manchas
de sangue em um colchão e
uma bermuda, possivelmente
de Cristina. Solicitado pela Delegacia de Defesa da Mulher, o
pedido de prisão preventiva de
Lino foi decretado pela Justiça
no último dia 22.
A Polícia autorizou a divulgação da foto do acusado,
na tentativa de contar com
a colaboração da população
para localizá-lo. Caso tenham
alguma pista sobre o paradeiro
de Lino, os moradores da região
devem entrar em contato com
a corporação ou com a Polícia
Militar através do 190 ou 180.
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Projetos abrem
espaço para a
prática de yoga
em Pinda
Da Redação
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba tem
se tornado um destino especial para quem busca a
tranquilidade e concentração do yoga. O CPIC (Centro
de Práticas Integrativas e
Complementares) da secretaria de Saúde realiza,
todas as terças-feiras, aulas gratuitas da atividade.
Esse não é o único grupo a
manter prática da ciência
no município, que conta
com ação voluntária.
As atividades são realizadas no período da manhã,
das 8h30 às 9h30, com a
instrutora Maria Celeste,
e a tarde, das 15h30 às
16h30, com a instrutora
Leonor.
Fortalecimento, flexibilidade e concentração são
alguns dos benefícios proporcionados pela prática,
que, segundo os organizadores, tem feito grande
sucesso na cidade. Durante
as aulas, cada aluno faz
as posturas dentro de seu
limite e consegue, a cada
dia, mais evolução em seus
movimentos, refletindo em
uma vida mais saudável e
sem dores.
A coordenadora do CPIC,
Ticianna Gama Santana,
destacou que a yoga trabalha as emoções e colabora para que as pessoas
possam agir conforme os
pensamentos e sentimentos, permitindo um relaxamento profundo, concentração, tranquilidade,
fortalecimento do corpo
físico e desenvolvimento
da flexibilidade.
Para participar, basta
comparecer ao Centro, na
rua Dr. José Luiz Cembranelli, nº 1.005, no bairro
Parque das Nações.
Outro projeto voltado à
prática de yoga em Pindamonhangaba é o movimento “Lótus – Yoga ao
Ar Livre”, uma ação de
voluntários que busca levar
a prática para pessoas de
todas as idades e ainda conseguir apoio para ajudar
famílias carentes. O movimento conta com o apoio
do Fundo Social de Solidariedade. Os encontros são
realizados no Parque da
Cidade, sempre no último
domingo de cada mês.

Cruzeiro realiza
nova edição
do Revelando
Culturas
Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro
realiza a segunda edição
do Revelando Culturas, no
Centro Cultural Rotunda.
As atividades seguem até o
próximo domingo.
O evento contará com variedade gastronômica, destacando a importância dos
pratos típicos das cidades da
região, estandes e exposições
de artesanato, além de apresentações musicais.
O Centro Cultural Rotunda
fica na avenida Jorge Tibiriçá,
na Vila Paulista, próximo à
rodoviária municipal.
O espaço é um antigo e importante edifício ferroviário,
que compunha o conjunto de
prédios das “Oficinas Modelo
da Rede Sul Mineira”.
Atualmente, o prédio da Rotunda sedia eventos culturais
e artísticos, promovidos não
só pela Prefeitura. O Revelando Cultura é uma realização
da secretaria de Esporte,
Cultura, Lazer e Juventude.
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Trabalho para construção do
Centro de Proteção Animal
começa em Pindamonhangaba
Proposta do Cepatas é centralizar atendimento de cuidados e ações administrativas
Fotos: Arquivo Atos

Da Redação
Pindamonhangaba

Câmara de Cachoeira
arquiva processante
contra Breno Anaya
Vereador se livra de processo de
cassação por viagem a São Paulo,
menos de um mês após votação
favorável a Guilherme Marcondes
Fotos: Arquivo Atos

Cães na calçada, reflexo de abandono de animais nas ruas da região; Pinda terá central de cuidados

Pindamonhangaba deu início
na última quarta-feira às obras
do Cepatas (Centro de Proteção
e Atendimento aos Animais).
O local, onde hoje funciona o
Abrigo Municipal de Animais,
será totalmente reformado e
readequado para receber o
centro.
De acordo com a secretária
de Obras e Planejamento Urbano de Pindamonhangaba,
Marcela Franco, as melhorias
no imóvel proporcionarão
mais estrutura para a equipe
veterinária atender cerca de
cem animais de pequeno e
grande porte.
Atualmente, mais de 60 cães
e 15 gatos estão no Abrigo
Municipal, que conta com uma
equipe de cinco pessoas, além
dos voluntários que levam
seu carinho e cuidado para os
animais.
Além de canis, gatis e espaço
de acolhimento para bovinos, o
projeto contempla consultório,
salas de cirurgia, internação,
maternidade, vacinação e de
local de banho e tosa.
O prédio também contará
com setores de administração,
recepção e eventos para feiras
de adoção. “O projeto estrutural do Cepatas é muito bem
pensado para que os animais
recebam todo o tratamento
adequado no local.
A unidade colaborará também com o trabalho realizado
para o aumento da rotatividade
do abrigo e para diminuir o
número de cães e gatos abandonados”, explicou a secretária.
O investimento total será
de aproximadamente R$ 576
mil, do tesouro, e a empresa
que fará a obra é a Marcondes
Lima Engenharia. A previsão
é que o Cepatas seja entregue
em abril de 2020.
Para o prefeito, o Cepatas
é um sonho antigo, desde a
época em que ele era vereador,
e que finalmente está sendo
concretizado para a população
da cidade. “Com inteligência e
vontade de trabalhar, podemos
transformar a cidade. Este local,
que hoje recebe o Abrigo de
Animais, será transformado
em um espaço melhor para os
animais. Há dez anos essa obra
já poderia ter sido realizada,
de acordo com documentação
de recebimento e perda de
recursos para esta finalidade.
Agora estamos concretizando
esse sonho, com verba própria”,
comemorou Domingues. “Esse
é um carinho que temos com
atendimento ao animal, com
as pessoas que cuidam dos
animais, e também com a saúde
das pessoas”.

O vereador Breno Anaya, que está livre de processante na Casa
Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira
Paulista engavetou o pedido para a abertura de
uma processante contra
o vereador Breno Anaya
(PSC), referente a uma viagem do Legislativo, paga
com dinheiro público, a
São Paulo onde teria, de
acordo com apontamento,
levado sua mãe para fins
particulares.
O parecer, que pediu o
arquivamento, foi aprovado por dois votos a um,
sendo Carlinhos da Saúde
(PSD) e Agenor do Todico
(PSDB) votando favoráveis e Thales Satim (PSC)
contrário. No plenário, votaram contrário ao arquivamento Satim, Rodolpho
Veterinário (Rede) e Tião
do Marly (PL).
A CPI (Comissão Processante de Inquérito) foi
solicitada pelo vereador à
época Guilherme Marcondes (PSD), que também
respondeu a uma CPI, também arquivada na Câmara,
no último dia 31. Ele foi
acusado de falsificar requerimento de viagem no
período que foi presidente
da Câmara, em 2016, com
intuito político e para fins
eleitorais.
No dia 22 de outubro,
Anaya foi à tribuna, quan-

do se defendeu, frisando que
falsificaram sua assinatura
e que não estava ciente
que a viagem seria paga
com dinheiro público, mas
confirmando que assinou
um cheque no valor de R$
910, que estava no nome
de um motorista da Câmara.
“O cheque que eu assinei de
fato estava no nome do César
(motorista), poderia ter sido
adiantamento de 13º, e se
era adiantamento de viagem,
porque o cheque está com
a data do dia 28 de julho e
não dia 25 ou 26. Então foi
canalhice”, acusou.
O vereador contou que
foram feitos dois empenhos,
e os dois estão com a mesma assinatura. “Se fizer um
exame grafotécnico (análise
científica da letra de um
indivíduo a fim de apontar
a veracidade do documento),
vai ver que a mesma pessoa
que fez um empenho, fez
outro”, afirmou Anaya.
Marcondes também garantiu que sua assinatura foi
falsificada. “Na viagem que
fui para São Paulo, não consta a minha assinatura como
presidente, aquela letra não
é minha. O vereador (Anaya)
e a dona Mariza disseram
que eu falsifiquei o documento, eu já mandei para
uma perícia técnica verificar
a validade disso. O cheque
da viagem foi assinado por
mim e pelo vereador Breno”.

