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Soliva e Oceâno assinam
para mais 15 no TUG

Foto: Leadro Oliveira

Tarifa de ônibus deve ser reajustada para R$ 4,10 e frota renovada
Foto: Leadro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O contrato para prestação
de serviço sobre o transporte
público municipal de Guaratinguetá foi assinado na
tarde da última sexta-feira. A
empresa Oceano foi a vencedora da licitação e vai prestar
o serviço por 15 anos. A tarifa será reajustada de R$ 3,50
para R$ 4,10 e a idade média
dos ônibus da frota será de
seis anos. A renovação da
frota será feita em até seis
meses, mesmo prazo fixado
para que o reajuste passe a
valer, segundo a proprietária
da empresa.
A Oceano já opera parte
das linhas da malha rodoviária de Guaratinguetá, ao lado
da São José. Em coletiva de
imprensa realizada no gabinete do prefeito Marcus Soliva (PSB), foi assinado o novo
contrato. Todos os ônibus
precisam contar com acessibilidade para deficientes. A
idade máxima dos veículos
será de oito anos.
Edna Abdalla, proprietária
da empresa Oceano, afirmou
que não haverá grandes
mudanças na prestação de
serviço. "O edital não saiu a
contento do que Guaratinguetá merece. Guaratinguetá
merecia uma frota nova, um

Reunião entre o prefeito Marcus Soliva e a empresária Edna Abdalla; acordo mantém parceria para gestão do transporte público de Guaratinguetá para próximos 15 anos

investimento suficiente para
isso, um edital digno que dê
remuneração para botar ônibus zero, modelo de primeira
tecnologia, mas o edital saiu
com frota mais velha.
Questionada sobre o que
mudará, de fato, com a assinatura do contrato, Edna
foi enfática. "O que muda é
a idade do ônibus, passa de
10 para 6, 8 anos. Não mudou
linha. Daqui 180 dias o contrato tem que ser cumprido. A
passagem só sofre o reajuste

quando entrar com a frota",
concluiu.
A empresa pagará o valor
de R$ 2 milhões à Prefeitura,
referente a outorga. O recurso será investido em melhorias ligadas ao transporte
público, como a confecção
de abrigos de passageiros.
Atualmente, quem utiliza a
linha municipal sofre com o
sol sobre a cabeça e em dias
de chuva, já que grande parte
dos pontos de ônibus contam
com apenas a placa.

"Podemos dizer que começou a nascer a criança. O
contrato que a gente assina
hoje nos dá a possibilidade
de ter uma qualidade melhor no transporte coletivo.
Não é a ideal que buscamos,
mas em busca do ideal, as
vezes não se consegue nem
o que é possível. Ao longo
dos seis anos sem contrato,
a Prefeitura veio gerindo o
transporte, sem contrato, fica
difícil para se exigir muita
coisa da empresa", afirmou

o chefe do Executivo.
Soliva confirmou que a
renovação da frota terá prazo de seis meses. Porém,
diferente do que foi dito por
Edna Abdalla, o prefeito respondeu que o reajuste da tarifa depende de uma questão
jurídica. "A cobrança, existe
uma dúvida, de quando ela
poderá fazer a cobrança.
Se ela deverá trocar toda a
frota ou não. Mas isso será
feito dentro da lei. Nada será
cobrado fora da legislação",

concluiu.
Está programada uma coletiva de imprensa na sede
da empresa Oceano, em
Guaratinguetá, para às 15h
da próxima segunda-feira.
No dia da assinatura, Edna
Abdalla atendeu a imprensa
rapidamente e se comprometeu em detalhar o contrato
e as responsabilidades da
empresa na semana seguinte.
O contrato assinado tem duração de 15 anos e pode ser
prorrogado por mais cinco.

Câmara aprova R$ 790 mil para entidades de Pinda
Com aporte, Apae espera retomar Projeto Bem Viver; dez associações recebem recursos para ações em 2019
Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba aprovou por unanimidade, na última segunda-feira,
o projeto de lei de autoria do
Executivo que autoriza o repasse de recursos financeiros às
organizações da sociedade civil
assistenciais, como subvenção
social e auxílio. São dez entidades atendidas e um repasse de
R$ 791.152.
Foram beneficiadas as entidades Apar (Associação de
Pais e Amigos dos Adolescentes
em Risco) com R$ 13.974; Lar
da Criança Irmã Júlia com R$
59.898; Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba com R$ 166,1
mil; Associação Pindamonhangabense de Amor-Exigente
com R$ 40.580; Associação
Pro Coalizões Comunitárias
Antidrogas do Brasil com R$
45 mil; Associação para Auxílio
da Criança e do Adolescente –
Projeto Crescer com R$130
mil; Casa Transitória Fabiano
de Cristo de Pindamonhangaba

com R$ 50 mil; Projeto Social
Grêmio União com R$ 45 mil;
IA3 (Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano a Artes
e Aprendizagem) com R$ 165
mil e Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba) com R$
75,6 mil.
Segundo o diretor administrativo da Apae de Pindamonhangaba, Fernando
Capellato, a verba será usada
para a montagem de uma sala
para terapia sensorial, que
trabalha a integração sensorial
relacionada a sensações corporais, mecanismos cerebrais
e a aprendizagem. A terapia
desenvolve a capacidade de
organizar sensações para o propósito de executar atividades
autodirigidas e significativas.
Para aplicação da técnica é necessário um ambiente apropriado com estruturas metálicas ou
de madeiras e equipamentos. A
unidade recebeu um valor de
R$ 18,1 mil de auxílio e R$57,5
mil de custeio.
A primeira quantia será utilizada para a montagem da sala,

orçada em aproximadamente
R$ 21 mil, e o restante para despesas com funcionários, conta
de água, luz e demais gastos. “A
Apae possui cerca de duzentos
usuários, dentre eles alunos
(área de educação), pacientes
(área de saúde) e assistidos
(área de assistência social). O
projeto da sala sensorial prevê
o atendimento de oitenta usuários”, explicou Capellato.
De acordo com o diretor, a
instituição necessita com urgência da troca dos armários
da cozinha, por uma exigência
da Vigilância Sanitária, um
serviço orçado em cerca de R$
5 mil. “Nossa expectativa é de
retomar os atendimentos diários do Projeto Bem Viver, que
atende pessoas com deficiência
acima de trinta anos. Por falta
de recursos em 2019, o projeto
foi adequado e os atendimentos
que antes eram diários, acontecem três vezes por semana.
Também pretendemos criar um
Parque Adaptado, onde nossas
crianças possam brincar em
igualdade de condições com
crianças sem deficiência”.

Foto: Reprodução

Projeção de sala do Bem Viver, da Apae de Pindamonhangaba; repasse aprovado na segunda-feira
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MP pede Adevaldir Bastidores da Política
Ramos fora da
Câmara de Lorena
Campo minado

Vereador e filho são acusados de
concussão e coação de servidora,
obrigada a repassar parte dos salários
Foto:Reprodução

Quem acompanha a movimentação eleitoral de Pinda para 2020
observa quatro realidades e uma incógnita: o prefeito Isael Domingues
discretamente
articulando sua
reeleição, sem
dar mostra se
com Piorino ou
com outra configuração de vice;
Rafael Goffi
acenando pra
torcida jovem e Isael Domingues
convocando os tucanos da cidade
para empurrar seu 'carro alegórico;
Herivelton Vela tentando fechar
apoio com a periferia a partir de
suas demandas
sindicais; Luiz
Rosas cansando o povo como
repórter por
um dia, aliás
por muitos dias
Vela do PT
aproveitando a
'janela sem vidros' - nas lives do
Frangão - aquela ave gigante que
toda eleição muda de palanque. Ah!
A incógnita, é o ex-prefeito Vito Ardito, que em todo início de pré-campanha enfrenta os boatos de que está
impugnado. Mas se confirmado a
impugnação desta vez, Vitão tem seu
substituto, o Norbertinho Moraes.

Tiroteio

Ramos, acusado por obrigar assessora a devolver parte do salário em Lorena
Da Redação
Lorena

A promotora de Justiça, Larissa
Buentes Frazão, entrou com o pedido
do afastamento do cargo do vereador
Adevaldir Ramos (PRB) na Câmara de
Lorena. O parlamentar e empresário,
além de seu filho, o ex-vereador
Fabrício Ramos (cassado em 2015)
foram indiciados pelos crimes de
concussão e coação (a exigência de
vantagem indevida de agente público
e constrangimento físico ou moral,
respectivamente). O caso, investigado há mais de um ano pela Secold
(Setor de Combate aos Crimes de
Corrupção) teve comprovações como
desvios mensais de mais de R$ 1 mil.
A ação de responsabilidade civil por
ato de improbidade administrativa
com pedido liminar de afastamento
se baseou em denúncia feita por uma
ex-assessora da Câmara.
Em 2017, o parlamentar foi alvo
de denúncias de sua ex-assessora
parlamentar, Elaine Calixto, como
ameaça e divisão de salários entre
os funcionários do gabinete. À época,
Elaine procurou a Justiça com provas
do crime de concussão realizado, entre elas gravações de áudio que mostram as negociações e mensagens de
ameaças feitas pelo vereador através
de um perfil no Facebook.
De acordo com a ação, “o cargo em
comissão oferecido por Adevaldir a
Elaine, à época, tinha remuneração
bruta de, aproximadamente, R$ 2,4
mil. A promotora destaca que logo
após Elaine iniciar o exercício da função, em janeiro de 2017, Adevaldir
passou a exigir dela que entregasse,
mês a mês, parte significativa de seus
vencimentos, sob pena de demissão.
Ele exigiria ainda que o repasse fosse
feito em dinheiro “de forma que tão
logo recebesse o pagamento de seu
salário, a assessora tinha que sacar
o valor estabelecido de sua conta
bancária e entregá-lo diretamente
ao filho dele ou a terceiros por ele
indicados. Os montantes foram
repassados para Maria Aparecida

Gonçalves Pereira, vulgarmente conhecida como “Cidinha do Frango”,
por conta de negócios desta com o
filho do parlamentar, Fabrício Ramos,
o qual estava ciente das negociações
espúrias (trecho da ação)”.
O texto apontou ainda que Elaine
também entregou o montante de R$
1 mil ao parlamentar, quantia destinada ao pagamento do motorista de
Adevaldir. O pagamento obrigatório
teria chegado a 80% dos vencimentos
da assessora ao vereador ou a terceiros indicados por ele ou seu filho. “...
em, ao menos, cinco oportunidades,
ou seja, a cada vez que recebeu seu
salário de aproximadamente R$ 2,4
mil (valor bruto), entre os meses de
janeiro e junho de 2017”, frisou a
promotora na ação enviada à Justiça.
A assessora passou, no sexto mês
de trabalho a negar a devolução do
valor, quando teria passado a ser
ameaçada pelo parlamentar e pelo
filho, Fabrício Ramos, o que acabou
levando à exoneração de Elaine.
Em análise, a promotora frisou.
“... dessa forma, pelo exposto, ficou
caracterizado o ato de improbidade
administrativa que importa enriquecimento ilícito... Adevaldir Ramos valeu-se do poder que detinha ocupando o cargo de vereador para auferir
vantagem indevida de uma servidora
pública, usando de chantagem, pois
ameaçava exonerá-la... Assim, nada
impede que o requerido, se continuar
exercendo o mandato como vereador,
volte a ameaçar outros servidores...”.
Apuração – Após mais de um ano,
a investigação foi concluída e os
acusados foram denunciados pelo
Ministério Público. “Durante a investigação conseguimos reunir provas
que tanto o senhor Adevaldir, como o
senhor Fabrício proferiram ameaças
contra a vítima. Nesse cenário nós
temos caracterizado outro crime,
de coação no curso do processo”,
destacou o delegado da Secold, Dr.
Francisco Sannini, em 2018, durante
anúncio da oficialização da denúncia.
Se condenados, a pena para o crime
de concussão é de até 12 anos.

A semana foi quente na política
de Guará, com o presidente da Câmara, Celão Coutinho, disparando
contra o prefeito Marcus Soliva em
entrevista numa emisora no período da manhã e, recebendo o troco
pela mesma via (rádio) no início da
tarde. Disseram que a indisposição
toda rolou por conta da ameaça de
mudanças de planos para 2020...

Surfando na onda

Com os últimos atritos produzidos pelo 'palácio de vidro' - quer
dizer Paço Municipal - no mercado
político de Guará, nomes como o
de Junior Filippo, Argus Ranieri e
de forma bem
fraca o de Regis
Yasumura estiveram em alta
na rota dos comentaristas do
Ponto Chique
e do Esperança
- os cafezinhos
Francisco Carlos
mais politizados
da terra de Frei Galvão. Enquanto o
trio foi citado como prefeiturável, o
ex-prefeito Chico Hair era lamentado como impugnado por contas
das contas rejeitadas. Perguntem ao
Martins...

Política na terra...

...da Padroeira A previsão da
próxima eleição de Aparecida é
de ser disputada 'voto a voto' entre
os três principais nomes arrolados
como prefeituráveis, seguidos de outros dois que ainda não convenceram
nem a torcida organizada. Disseram
que Celso Alves tem sido o pesadelo
do prefeito Ernaldo Cesar, que busca
a reeleição, enquanto Jeffercy Chad
seu calafrio. Nomes como dos vereadores Xande e Ana Alice, do empresário Tony Tuma são lembrados
sem muito entusiasmo dos eleitores.
Perguntem ao Zé Louquinho...

Faltam 548 dias para as eleições,
78 semanas, um pouco menos que
18 meses, e o mercado de prefeituráveis e os postulantes ao Legislativo
aflora no Vale do Paraíba e Litoral
Norte com alianças e conchavos
para a temporada de caça aos votos.

Um passo atrás

A vice-prefeita de Lorena, Marietta Bartelega (MDB), surpreendeu
'gregos e troianos' esta semana com
sua decisão em não mais disputar
a sucessão de Fábio Marcondes.
Entre os rumores de comemoração
(do Ali Babá e
os 40 ladrões) e
as vozes de lamento (da maior
parte da população que torce
pela seriedade
na administração pública),
Marietta Bartelega
uma justificativa
bem realista: "o desânimo pelo nível
da política baixa e rasteira que vem
sendo praticada na cidade, por obra e
graça de alguns integrantes da Casa
Arnolfo Azevedo e suas adjacências,
que acabam contribuindo para que
pessoas de bem se afastem da vida
pública".

In memorian

O nível da política de Lorena está
tão baixo e incompatível às pessoas
de bem que muitos que ainda encontram-se 'revestidos' por mandatos
estão procurando uma oportunidade para
'cair fora'. Um
dos exemplos, o
próprio prefeito
Fábio Marcondes, que nem
queria disputar
a reeleição em
Fábio Marcondes
2016, mas por um compromisso com
a cidade - em livrá-la das enchentes
e reconstruí-la administrativamente
- e a memória de seu pai, o saudoso
Carlos Marcondes, encarou o desafio
e as pesadas críticas provenientes de
quem num passado não muito distante usurpou do poder público para
benefício$ próprios e familiares...

Descendo a ladeira

Se não bastasse Marietta Bartelega ter desistido da disputa eleitoral
do ano que vem, parece que para
enfraquecer a presença feminina na
política de Lorena, o 'Saponga' da
Câmara agitou um 'imbróglio' na
esfera do Judiciário com a finalidade
de dificultar a o registro da provável
candidatura à prefeita da pediatra
Rita Marton. Perguntem àquele
'Guru' que assina o ponto na Praça!!!

Parece fake, mas não é...

...rolou pelo corredores do Planalto do Governo, que o nome da
ex-prefeita de Cruzeiro, Ana Karin,
faz parte de uma
lista de prováveis nomes para
ocupar o cargo
de ministra do
Turismo. Em
solo cruzeirense
a notícia dividiu
o mercado político com muitos
Ana Karin
admitindo que a 'Dama do Salto 12',
ainda volta fazer verão na terra de
Nesralla Rubez...

Pensando em 2020

Com a administração pública
de Ubatuba deslanchando em obras
e integração da população com o
governo municipal, o mercado político observa um desfile de nomes
sinalizando ao prefeito Délcio Sato

A Câmara de Lorena, ou melhor,
os 'vereadores do cabresto' do 'opositor', questionando alguns valores
no investimento da administração,
omitindo que a Casa de Leis deverá
custar aos contribuintes este ano
cerca de R$ 12 milhões...

uma atenção especial para condição
de vice em sua provável candidatura
à reeleição. De acordo com os que
circulam próximo ao gabinete, o
assédio pela vice prefeitura teve sua
motivação numa suposta pesquisa
que correu entre os bem informados,
pontuando o nome Sato acima da
média eleitoral, que pese a Prefeitura
ainda ter de sofrer vários ajustes
técnicos e operacionais em algumas
pastas.

Rádio peão

Corre na boca pequena de Ubatua que, em condições cotidianas, o
mais próximo que o vereador Silvio
Brandão pode chegar do gabinete
municipal é assumir interinamente a Prefeitura na condição
de presidente da
Câmara, numa
eventual viagem
internacional do
prefeito Délcio
Silvinho Brandão
Sato. Pela ordem
natural das coisas e os ‘últimos
acontecimentos’, comenta-se que
Silvinho e Sato podem correr juntos
a maratona eleitoral do ano que vem,
porém, com focos diferenciados...

Daqui não saio, daqui...

...ninguém me tira O esperado
aconteceu. O ‘BO’ relatando a passagem do vereador Pedro Sannini
pela Delegacia de Polícia – com
pagamento de fiança por vários quesitos – chegou
à Câmara Municipal de Guará, direcionada
à Comissão de
Ética. Mas o
inesperado também aconteceu e
em dose dupla:
Pedro Sannini
1. O presidente
da tal comissão de Ética é o próprio
Pedro Sannini, que fez ‘cara de
paisagem’ – tipo “não estou nem
aí”, e pior; 2. O presidente da Casa
manifestou na imprensa doméstica
que tudo vai depender dele, ou seja,
do próprio suspeito...

Unanimidade

As mais de 1.500 famílias do
Residencial Bem Viver, em Pinda,
receberam uma boa notícia na noite
da última segunda-feira. A Câmara
aprovou o projeto do prefeito Isael
Domingues (PR) que concederá aos
moradores isenção no pagamento do
IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) por uma década. Além
deste benefício, os proprietários
também não precisarão pagar a taxa
do ITBI (Imposto de Transmissão de
Bens Imóveis) para registrarem os
apartamentos no cartório. A iniciativa rendeu a Isael elogios até mesmo
da oposição, já que esta economia
permitirá que as famílias de baixa
renda utilizem os recursos para arcarem com outras necessidades.

O que muitos querem saber

Agora que a promotora de Justiça
de Lorena, Larissa Buentes Frazão,
pediu o afastamento de Adevaldir
Ramos das funções de vereador por
ato de improbidade administrativa,
qual será a atitude do presidente
da Câmara Mauro Fradique e a
resposta do vereador Elcio Vieira
Jr??? Até o momento, Vieira Jr
defendia a dupla
Papa Defunto
pai e filho como
se o crime de concussão não fosse
quebra de decoro. Aliás, pelo discurso do líder que decide por sete
vereadores, fica difícil saber o que
significa quebra de decoro em seu
regimento particular...
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VENDO Gol ano 96
1.6 – G – Tr.F: 997214774 – Pinda

vale. Telefone: 3133-4452
ou 99605-0149. Falar com
Jean

VENDO Celta ano
2012 – 2 pts – cinza
– flex -. Tr.F: 996604002 – Pinda

Jardineiro Waldir, manutenção de jardins, roça se
terrenos. Telefone: 981434298 ou 98818-1701. Eu
faço a diferença

VENDO Classic ano
2015 – completo –
prata. Tr. F: 996604002 – Pinda
LINEA ano 2010 - automático - ar condic.,
comp. bordo. Tr.F:
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307
1.6 ano 2002 cambio
manual – preto. Tr.F:
99233-1502 – Pinda
VENDO Captiva
Sporte 3.0 – doc.ok –
IPVA 2019 pago. Tr.F:
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano
2003 – básico – prata
– doc.ok. Tr.F: 987019033 – Pinda
VENDO Moto Titan
150 KS ano 2005. R$
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 –
Pinda

VENDO Fan ES 125
ano 2010 – partida
elétrica – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 –
Pinda
VENDO NX Bros 150
na 2009 – completa –
partida elétrica. Tr.F:
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 –
ano 2002 – completa.
Tr.F: 99192-4002 –
Pinda
VENDO Montana ano
2010 – 1.4 –vermelha
– flex. Tr.F: 996605334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4
–completo – preto.
Tr.F: 99660-5334 –
Pinda

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 162/19-SUP;
2029/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso
IV da lei supracitada, cujo objeto consiste na
contratação do medicamento ERIVEDGE 150mg,
para atender as necessidades do processo judicial
nº 1003435-39.2018.8.26.0323, para contratação da
seguinte empresa:
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 65.817.900/0001-71

VENDO Uno economy ano 2009 - flex
– prata – Tr. F: 996373371 – Pinda
Vende-se corsa, ano
1999, direção, vidros,
roda de liga. Tabela
10.000,00 + 4.000 +
Documento ou troco
por moto Honda. Telefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta,
1.6, flex. Valor: R$
15.000,00. Telefone:
3132-2815 ou 997090300
Vendo Celta, ano
2013, branco, básico, IPVA pago. Preço
da tabela. Telefone:
3125-4229 ou 981570858
Vende-se Punto Essence, 1.6, preto, ano
2011, completo, valor abaixo da tabela.
Falar com Tarcisio.
Telefone: 3126-1244
ou 99731-3645
Vendo Renaut Duster,
prata, modelo 2012,
único dono. Falar
com Fernando. Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty,
ano 2013, preto, Lindissímo. Valor: R$
34.600,00. Telefone:
99197-1990

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 PROC. Nº 89/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para o Centro Especializado em
Reabilitação (CER), conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME CNPJ: 23.3113528/0001-16
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34,
35, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 138, 141, 144, 145, 146, 147, 152, 153,
156, 157, 160, 161, 168, 169, 182, 183, 186, 187.
VALOR TOTAL: R$ 69.937,80 (sessenta e nove mil novecentos trinta e sete reais
e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2019.
CONTRATADA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRLI
CNPJ: 53.611.125/0001-14
VENCEDORA DOS ITENS: 159.
VALOR TOTAL: R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2019.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade
com o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000,
faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública
para Alteração das Peças de Planejamento referente ao exercício de 2019,
no seguinte local, data e horário:
Local – Plenário da Câmara Municipal
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02, Centro – Lorena/SP
Data – 22 de abril de 2019
Horário – 10 horas
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta
Audiência Pública.
Lorena - SP, 04 de abril de 2019.
FÁBIO MARCONDES
Prefeito Municipal
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VENDO ou TROCO
Casa no Mantiqueira.
Tr.F: 99141-9982 –
Pinda
ALUGO Casa – Araretama - c/1 dorm., sala,
coz., banheiro. Tr.F:
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozinha, banh., quintal.
Tr.F: 99132-5733 –
Pinda
ALUGO Kitnet –
Campo Alegre. Tr.F:
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatuba – Itaguá – c/2dorms., sala, coz., banh.,
garagem. Tr.F: 997318448 - Pinda
Aluga-se estacionamento coberto para
30 carros no centro,
tratar direto com proprietário. Telefone:
3132-7171 ou 981750186

Aluga-se uma casa
com 3 cômodos no
Jardim do vale II,
na rua 8. Telefone:
99635-1519

VENDO cirandinha
para manicure com
rodinha de silicone.
R $ 2 9 9 , 0 0 . Tr. F :
99141-1656 – Pinda

Alugo casa no São
Manoel R$ 500,00.
Telefone: 3133-5688
ou 99740-7124 ou
98811-1252

VENDO Cristaleira
madeira maciça. Tr.
F: 99110-3753 – Pinda

Aluga-se sala comercial na rua Castro
Santos, ótima localização. Telefone:
3132-7171 ou 981750186
Alugo casa em Ubatuba, itagua, 15 minutos a pé até a praia.
Grande, 2 quartos
com ar, sala, cozinha,
banheiro. Telefone:
98210-3638
Alugo casa na Santa Clara, para casal
sem filhos. Tratar com
Eliana. Casa com
Garagem. Telefone:
3122-4402

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 16/2019 PROC. Nº 59/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo
e equipamentos permanente para atender as
necessidades do Programa Bolsa Família, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital. CONTRATADA: ANDRÉ ANTONIO TAVARES
ME CNPJ: 29.140.254/0001-97
VENCEDORA DOS ITENS: 08, 12.
VALOR TOTAL: R$ 1.507,20 (um mil quinhentos e
sete reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2019.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO
Nº 49/2019 – PROC. Nº 2029/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: contratação do medicamento ERIVEDGE
150mg, para atender as necessidades do processo
judicial nº 1003435-39.2018.8.26.0323
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 65.817.900/0001-71
VALOR TOTAL: R$ 34.611,36 (trinta e quatro mil
seiscentos e onze reais trinta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2019
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 21/2019 PROC. Nº 98/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição integral capacete para condução
de motocicleta, para serem utilizados por agentes
municipais da Guarda Civil e Trânsito, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI
EPP CNPJ: 01.703.270/0001-21
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2019.

VENDO Esterizador
de alicates – pouco uso. Tr.F: 981684101 – Pinda
VENDO Balcao de
canto – branco – perfeito estado. Tr.F:
99173-4573
VENDO Peças provençal e outros produtos para festa.
Tr. F: 99105-0792
– Pinda
VENDO Aparelho de
musculação completo
– ótimo estado. Tr.F:
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elástica e piscina de bolinha. Tr. F: 981540411 – Pinda
VENDO Cadeira giratória – nova. Tr.F:
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira –
ótimo estado conservação – funcionand.
Tr.F: 99110-3753 –
Pinda
VENDO Prateleira de
aço. Tr.F: 99110-3753
– Pinda
VENDO esmalteira e
1 cadeira de manicure.Tr.F : 99117-7072
– Pinda
VENDO freezer –
ótimo estado. Tr. F:
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F:
99134-5803 – Pinda

ou 3125-9272
Aluguel de mesas,
cadeiras e brinquedos é na Santa Clara locações. Telefone: 98181-9814 ou
98299-4881 ou 31225497
Vende-se título da
h í p i c a . Va l o r R $
1.000,00. Telefone:
99785-1027
Excursão para Brás,
todas terças e quintas. Trago encomendas. Dois horários.
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto
seguro, Porto de Galinhas com Maragogi,
ônibus leito. Hotel a
partir de 6x99.00. Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de
bebe – ótimo estado
de conservação. Tr. F:
99145-4820 – Pinda
VENDO jg sofá 2 e
3 lugares – marron
– bom estado. Tr.F:
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de
lavar – Brastemp –
Tr.F: 99721-4774 Pinda
Formato notebook,
computador, backup,
limpeza, instalação,
antivírus. Teledone:
3133-7978 ou 988650122. Falar com Marcus
Vendo berço quase novo. Parte em
madeira, da tokstok,
completo, bem conservado. Telefone:
(11) 99587-7565

VENDO Bike aro 26
– preta/cinza. Tr.F:
99134-5803 – Pinda

Vende-se vaca holandesa. Tratar nos telefones: 99152-1310 ou
3132-4909 ou 31224178

VENDO Portão social – bege – c/cx de
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 –
Pinda

Vendo uma TV analógica philips 21 polegadas com conversor digital. Telefone:
99197-5051

VENDO Máquina de
lavar roupas – 10 kg.
Tr.F: 99721-4774 –
Pinda

Quatro rodas novas,
originias, sem uso,
do gol, ano de 2003,
na caixa. Valor: R$
6 5 0 , 0 0 . Te l e f o n e :
98131-3072

VENDO Forno elétrico – tamanho médio.
Tr.F: 99721-4774 –
Pinda
VENDO Jg de quarto infantil – menina
- Tr.F: 99721-4774
– Pinda
Noivos, toco violino
em seu casamento,
acompanha violão na
igreja. Ótimo preço.
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete,
edredon, poltronas.
Vendo persiana e
faço manutenção.
Falar com Amauri.
Telefone: 98819-3274

Vende-se uma antena sky, usada. Valor:
R$ 60,00. Telefone: 99733-2608 ou
98111-3099
Vende-se Título da Hípica. Telefone: 9978510027
Alugo casa com Piscina em Ubatuba, para
8 pessoas. Telefone:
(19) 99783-8844
Vendo móveis usados. Telefone: 982004019
Vendo bandeja de salgados. Empadão, torta de franco, risoles.
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil.
Compramos carcaças
de baterias. Telefone:
3132-4765 ou 31339274
Aluga-se boate montada, com estrutura
para eventos. Telefone: 3132-7171
Ótimo comercial situado no bairro Beira
Rio. Com 100m². Valor: 2.500,00. Telefone: 3132-7105 ou
99748-8343
Aluga-se ponto para
loja de automóveis,
continuação da JK,
próximo ao IML. Telefone: 3132-7171 ou
98175-0186
VENDO Carrinho feito de geladeira – R$
150,00. Tr.F: 991081713 – Pinda
VENDO trailer de lanches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fritadeira elétrica. Tr.F:
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco

FAÇO pequenas mudanças e fretes. Tr.F: 991447683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães caseiro
recheado e rosca. Tr.F:
99158-1706 - Pinda
Vendo ótima banca de
jornais, em Guaratinguetá.
Direto com o proprietário.
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercearia montada na pedreira,
excelente oportunidade.
Falar com Ana Claúdia.
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou
universitários em direito ou
administração para Guará,
Pinda e Taubaté. Telefone:
99756-6830
Sou cuidadora, estou disponível para o final de
semana, com experiência
e referência. Telefone:
99175-0219
Trabalho de diarista ou
restaurantes finais de
semana. Telefone: 31221090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado
de mecânica, com experiência, deixar currículo
start engenharia. Telefone:
3122-4904
Precisa-se de doméstica
com experiência para trabalhar de segunda a sábado. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, encanador, serviços gerais. Júnior. Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro
para trabalhar no mototáxi
da palha, falar com Rubinho. Telefone: 99762-6804

Sou professora de inglês,
dou aulas particulares,
reforço escolar, presencial
ou online. Telefone: (11)
96322-1913
Faxineira e diarista, à disposição para combinar.
Silvia, telefone: 991843805
Carreto Murilo, a partir
de 40.00, caminhão 3/4.
Trabalho qualquer dia
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, conserto móveis em geral.
Atendo todo o vale. Telefone: 3133-4452 ou
99160-1713
Hospital Maternidade Frei
Galvão contrata pessoas
com deficiência. Procurar
departamento pessoal.
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos,
e faço curativos. Mais
informações entrar em
contato. Raquel, telefone:
98199-2293
Conserta-se fogão, limpeza de fornos e desentupimento de bocas de fogão.
Telefone: 99754-0928.
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu
ventilador de teto pode ter
conserto. Ligue e agende.
Telefone: 3132-7779 ou
99114-4239
Fazemos carreto, até
1.000Kg, toda a região,
inclusive litoral norte e sul
de minas. Telefone: 31251136 ou 99776-6640
Montador. Monto e desmonto e conserto móveis
em geral. Atendo todo o

Conserta-se máquinas de
lavar e geladeiras, freezer.
Visita grátis. Aceitamos
cartões. Telefone: 31082606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com faturamento mensal acima e
16.000,00. Motivo: idade.
Rua Monsenho Anibal.
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em
consignação. Pague só o
que vender. Renda extra.
Entre em contato. Telefone: 99191-7274
Ótima banca de jornais.
Ótima localização em
Guaratinguetá. Direto com
o proprietário. Telefone:
99737-6838
Preciso de trabalhador
rutal, para trabalhar cmm
horta, solteiro, para morar
no local Telefone: 997211936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeireiro, encanador e soldador.
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (profissional) – desmontagem
e montagem, instalação
de pequenos reparos.
Orçamento sem compromisso. Tr.F: 99752-7130
– Pinda
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Ex-prefeito de Cunha é condenado por
falta de cobrança de IPTU em 2010
Arrecadação leva a condenação de Filipinho, que pode perder direitos políticos; tucano prepara defesa
Leandro Oliveira
Cunha

O Tribunal de Justiça de São
Paulo condenou o ex-prefeito
de Cunha, Osmar Felipe Júnior,
o 'Filipinho' (PSDB), pela falta
de cobrança do IPTU durante
o ano de 2010. A condenação
em primeira instância determina detenção inicial aberta,
que pode ser convertida em
pagamento de multa, além de
inelegibilidade por cinco anos.
O tucano vai apresentar recursos e está tranquilo quanto ao
processo.
No processo, publicado em
27 de março deste ano, foi
julgado parcialmente procedente a ação penal que
condena o ex-prefeito à pena
de três meses de detenção,
em regime inicial aberto,
podendo a pena privativa da
liberdade ser substituída pelo
pagamento de trinta salários
mínimos nacionais. O documento declara o ex-prefeito
inabilitado ao exercício pelo
prazo de cinco anos, de cargo
ou função pública, eletiva ou
de nomeação.

O ex-prefeito se defendeu
e se disse tranquilo quanto à
condenação. "A Justiça entendeu como renúncia de receita.
Era uma dívida ativa que já
havia quando eu entrei, e isso
gerou essa ação. Mas a gente
está tranquilo nesse sentido,
estamos defendendo e vamos
entrar com recurso. Isso leva
tempo, mas estamos otimistas.
Não é uma decisão definitiva,
ainda tem um longo caminho
a ser defendido", afirmou.
Segundo o tucano, após a
ação do Ministério Público, a
Prefeitura deu início a execução de cobrança do IPTU no
município. "Tanto que antes
de eu sair, a gente fez essa
cobrança. Logo após a atitude
do MP, a gente começou a adequar o sistema da Prefeitura,
toda a situação, para efetivar,
e a gente teve tempo de efetivar as ações judiciais para
executar essa cobrança no
município", concluiu Filipinho,
que enfatizou ter executado a
cobrança do imposto.
A inelegibilidade por cinco
anos pode tirar o tucano da
corrida eleitoral em 2020, mas

segundo o próprio ex-prefeito,
a decisão final desse processo
não será tomada de forma
imediata. "Se ocorrer uma
penalidade, isso deve levar
de cinco a seis anos, pois tem
a instância de São Paulo, que
é a segunda, e a instância de
Brasília. Tem a questão local,
que algumas pessoas colocam
isso como definitivo, mas é
uma informação totalmente
equivocada".
Filipinho foi eleito prefeito
de Cunha em 2008 e reeleito
em 2012. O tucano antecedeu
Rolien (PSB), derrotado nas
urnas há sete anos e atual prefeito do município. Aos 50 anos
de idade, Filipinho confirmou
o interesse em voltar a vida
pública pelo PSDB em Cunha, e
indicou ter iniciado conversas
com um grupo político. "Não
posso falar que serei candidato,
mas a população tem pedido
que a gente retome o trabalho,
e veremos dentro do quadro a
melhor forma de dar andamento a essa situação", concluiu.
O ex-prefeito trabalha com
seu corpo jurídico para apresentação de recursos.

Foto: Reprodução

Filipinho (à esq.) posa ao lado de Nishimoto e Alckmin; ex-prefeito responde por falta de cobrança do IPTU

Comtur cria ouvidoria e sistema online para cadastro em Ubatuba
Da Redação
Ubatuba

O Comtur (Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba) criou na última semana
uma ouvidoria e um sistema
de cadastro de estabelecimentos que hospedam veículos de
fretamento turístico. Previsto
para maio, o Sistema Eletrônico de Senha passará a fun-

cionar, e até o fim deste ano
será implantado o Sistema de
Zona Azul Digital. O conjunto
de ações foi desenvolvido pelo
departamento de TI (Tecnologia da Informação) da Comtur.
Com a criação do canal de
comunicação da ouvidoria, o
morador poderá reivindicar,
apresentar sugestões, fazer
elogios, críticas e reclamações.
O objetivo é promover uma

gestão participativa, centralizar e facilitar as relações entre
o cidadão e a gestão. O canal
estará disponível no site da
Comtur, comturubatuba.com.
br/ouvidoria.
Para dar mais velocidade
e desburocratizar a entrada
de veículos de turismo em
Ubatuba, passa a funcionar
o Sistema Eletrônico de Cadastro, administrado pelo

departamento de Turismo.
Com o envio de documentos
via e-mail, o novo procedimento eliminará o contato via
telefone com agentes do setor.
O interessado deve entrar no
endereço eletrônico comturubatuba.com/cadastramento.
Programado para maio, o
cadastro das empresas de
fretamento turístico de vans,
micro-ônibus e ônibus no Sis-

tema Eletrônico de Senha irá
gerar direto pelo site o boleto

para pagamento de acesso ao
município.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 18 de abril de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 30 de abril de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
- CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 09/01/2008, cujos Fiduciantes são
LAÉRCIO DE SOUZA, CPF/MF nº 080.920.978-01, e sua esposa GISELE APARECIDA MENDES DE SOUZA, CPF/MF nº 138.331.678-31,
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 110.624,66 (Cento e Dez Mil Seiscentos e Vinte Quatro
Reais e Sessenta e Seis Centavos - nos termos do art. 24, §único da Lei 9514/97), o imóvel constituído pelo “Prédio residencial, com a área
construída de 88,00m², e terreno com área total de 285,00m², situado na Rua Benedito Costa, nº 393, lotes nºs. 495, 496 e 497, da quadra
nº 16, do loteamento Vila Dr. João Batista, Cruzeiro/SP”, melhor descrito na matrícula nº 15.996 do Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Cruzeiro/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou
superior a R$ 147.000,00 (Cem e Quarenta e Sete Mil Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4717_19 Al).

