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MP pede cassação de Edson Mota e
12 vereadores em Cachoeira Paulista
Criação ilegal de cargos pode levar a fim do mandato de prefeito e quase toda Câmara

Da Redação
Cachoeira Paulista

Um processo sobre con-
tratações ilegais em 2018 
levou o Ministério Público a 
pedir a cassação do prefeito 
de Cachoeira Paulista, Edson 
Mota (PR) e mais 12 verea-
dores por improbidade ad-
ministrativa. De acordo com 
o apontamento do promotor 
de Justiça, Raphael Barbosa 
Braga, a Prefeitura teria, 
com aprovação da Câmara, 
criado “falsos cargos comis-
sionados”, desobedecendo 
lei federal e gerando perdas 
financeiras ao município.

A avaliação do MP ras-
treou que 167 cargos fo-
ram criados em situação 
irregular

Além de Edson Mota, os 
vereadores Agenor Nunes 
da Silva (Agenor do Todico), 
Aldeci Alves Ribeiro (Aldeci 
Baianinho), Breno Barbo-
sa Anaya Xavier (Breno 
Anaya), Danilo Luiz da Silva 
(Professor Danilo), Dimas 
Estevam Barbosa (Dimas 
da Santa Casa), José Carlos 

da Silva Bernado (Carlinho 
da Saúde), Maria das Gra-
ças Theodoro Diogo (Dadá 
Diogo), Mariza Cardoso de 
Miranda Hummel (Mariza 
Hummel), Maximiliano Mi-
randa Gonçalves de Barros 
(Max Barros), Ovídio Carlos 
Ligabo (Vica), Sebastião dos 
Santos (Tião do Marly) e 
Thales William Satim (Tha-
les Satim) foram indiciados 
no pedido de cassação.

O promotor pediu a perda 
da função administrativa e 
suspensão para concorrer 
qualquer cargo público por 
até cinco anos. Ele solicitou 
à Justiça ainda o pagamento 
de multa civil de até cem 
vezes a última remuneração 
percebida, além da proibição 
de contratar com o poder 
público ou receber bene-
fícios fiscais e creditícios, 
direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica de que 
sejam sócios majoritários 
por três anos.

O processo questiona a 
criação dos cargos comis-
sionados em funções que 

consistiam em “atividades 
rotineiras e usuais da ad-
ministração pública, não 
guardando consonância 
com o disposto na Consti-
tuição Federal (trecho da 
ação)”.

Entre os cargos apontados, 
o de secretários adjuntos de 
Educação, de Esportes, de 
Governo, Planejamento, de 
Segurança, coordenador de 
Defesa Civil, diretor de Agri-
cultura, de Meio Ambiente, 
coordenador de Cultura, co-
ordenador de Finanças, se-
cretário adjunto de Turismo, 
diretores e vice-diretores de 
escolas e secretário adjunto 
de Assistência Social.

Extintos por determina-
ção judicial, os cargos fo-
ram recriados em fevereiro 
de 2018 por meio de lei 
complementar que apenas 
alterou a nomenclatura de 
unidades de atribuições, 
mantendo, na prática, as 
mesmas funções, mantendo 
o que o promotor apontou 
como “vício da inconstitu-
cionalidade em afronta à 
decisão judicial”. Edson Mota, alvo de novo inquérito na Justiça de Cachoeira Paulista
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Com baixa nas 
vendas, Gerdau 
define layoff
de funcionários

Alegando queda nas ven-
das nos últimos anos, a 
empresa Gerdau suspendeu 
o contrato de trabalho de 
cem funcionários, na manhã 
da última segunda-feira, em 
Pindamonhangaba. Aprova-
da em assembleia pelos tra-
balhadores no fim de março, 
a medida poderá vigorar até 
setembro.

Empregando quase dois 
mil trabalhadores, a Gerdau 
atua na fabricação de diver-
sos tipos de aços especiais, 
tendo como principais clien-
tes as montadoras automo-
bilísticas instaladas no País.

No início de março, a dire-
ção da empresa comunicou 
ao Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba 
que estudava adotar medi-
das de economicidade devi-
do à redução das vendas de 
barras de aço no primeiro 
trimestre de 2019.

De acordo com a Gerdau, 
a queda na comercialização 
do produto resultou na desa-
celeração da linha de produ-
ção, gerando um excedente 
de mão de obra no setor da 
construção mecânica. Os 
resultados negativos são 
reflexos do movimento das 
indústrias automobilísticas 
que tentam reduzir seus 
estoques, principalmente 
devido a crise econômica 
que castiga a Argentina, 
um dos principais mercados 
atendidos pela Gerdau.

Temendo uma demissão 
em massa, o sindicato da 
categoria iniciou uma ne-
gociação com a direção da 
fábrica no início de março, 
resultando em uma proposta 
de layoff (suspensão tempo-
rária dos contratos) de cem 
funcionários. A alternativa, 
que vigorará num prazo de 
dois a cinco meses, foi apro-
vada pelos trabalhadores 
durante uma assembleia na 
porta da empresa no último 
dia 25.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Suspensão pode 
durar até cinco 
meses e evitar 
cem demissões

Assembleia em frente à Gerdau

Foto: Divulgação

Caminhada da Inclusão nas ruas 
de Cruzeiro incentiva reflexão para 
causas da pessoa com deficiência
Organizadores do evento criado em 2017 esperam participação de mil pessoas

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Cerca de mil pessoas são es-
peradas para participarem da 

terceira edição da “Caminhada 
da Inclusão”, em Cruzeiro. O 
evento, marcado para o próxi-
mo dia 27, tem saída progra-
mada para acontecer às 10h 

na praça Doutor Antero Neves 
Arantes, no Centro da cidade.

A ideia dos organizadores é 
promover a conscientização da 
população sobre as necessida-

des, potencialidades e direitos 
das pessoas com deficiência.

Com o tema “E se fosse seu 
filho?”, o evento tenta gerar 
uma reflexão empática para 
que os participantes se colo-
quem no lugar do próximo e 
que assim tenham uma visão 
mais clara das necessidades de 
implementações de acessibili-
dade, políticas públicas e ações 
que contribuam para inclusão 
da pessoa com deficiência na 
sociedade.

Criada em 2017, a Cami-
nhada Inclusiva é uma inicia-
tiva de pais de crianças com 
deficiência e profissionais 
liberais, entre fisioterapeutas, 
fonoaudiólogas, terapeutas 
ocupacionais, professores e 
psicólogos.

Segundo a fonoterapeuta 
Patrícia Cossermelli, a prin-
cípio, o primeiro evento foi 
alusivo à conscientização 
sobre o autismo, mas acabou 
se expandindo para demais 
deficiências. “O primeiro ano 
foi em 2017, sobre a cons-
cientização do autismo. Foram 
mais de duas mil pessoas nas 
ruas da cidade, mas alguns 

Em busca do seu espaço na sociedade, crianças com deficiência são foco de caminhada em Cruzeiro

Foto: Divulgação

pacientes nos questionaram 
porque seria só sobre autismo, 
e por isso, desde o ano passado 
resolvemos abranger para de-
mais deficiências, e se tornou 
a caminha inclusiva”, explicou 
Patrícia Cossermelli.

A organizadora destacou 
ainda que ao longo da semana 
e também no dia do evento, 
camisetas serão vendidas 
para ajudar em projetos re-
lacionados com a causa da 
pessoa com deficiência. “Com 
dinheiro arrecadado pelos 
patrocinadores, confecciona-
mos as camisetas, e com os 
recursos que conseguiremos 
com a venda das camisetas, 
traremos cursos e palestras 
para mães e pais de pessoas 
com deficiência e também 
para profissionais da cidade”. 

No ano passado foram três 
palestras abertas ao público 
realizadas com a arrecadação 
dos fundos, com o neuro-
pediatra do Rio de Janeiro 
Caio Abujadi, conhecido em 
todo Brasil, que falou sobre 
funcionamento do cérebro 
da criança com autismo, a 
fonoaudióloga Cláudia Toti e 
a terapeuta ocupacional com 
certificação internacional em 
Integração sensorial, Erika 
Santos.

Os organizadores alertaram 
que a concentração para ca-
minhada terá início a partir 
das 8h. Após saírem da praça, 
os participantes passarão 
pelas avenidas Capitão Neco, 
Nesrala Rubez, Major Novaes, 
retornando para praça Antero 
Neves Arantes.
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Da Redação
Região

Os direitos sociais previs-
tos na Constituição Brasi-
leira são deveres do Estado 
para que toda a população 
tenha qualidade de vida. 
Saúde, educação, segurança 
e transporte são algumas 
dessas condições mínimas 
que todos possuem como 
privilégio. Muitas vezes, o 
poder público não possui re-
cursos financeiros ou conhe-
cimento mercadológico para 
a execução dos serviços, daí 
o surgimento das Parcerias 
Público-Privadas, como é 
o caso do esgotamento sa-
nitário, em Guaratinguetá, 
que possui uma PPP com a 
Guaratinguetá Saneamento.

De acordo com a Lei 
11.079/2004, Parceria Pú-
blico-Privada é o contrato 
administrativo de concessão, 
na modalidade patrocinada 
ou administrativa, firmado 
entre os setores público e 
privado. O diretor da Gua-
ratinguetá Saneamento, 
Eduardo Caldeira, foi entre-
vistado pela nossa equipe e 
respondeu alguns aponta-
mentos sobre esse modelo 
de negócio. 

Jornal Atos – A Parceria 
Público Privada tem a fun-
ção de viabilizar projetos 
que o poder público mui-
tas vezes não consegue 
por muitos motivos. Você 

acredita neste modelo de 
negócio nas cidades? 

Caldeira – As Parcerias 
Público-Privadas são um 
modelo de contratação que 
atua, há pouco mais de uma 
década no país, como alter-
nativa para viabilizar inves-
timentos em obras e serviços 
de interesse da população.

De maneira geral, pode-
mos dizer que por meio 
das PPPs, o setor público 
contrata de forma menos 
onerosa os projetos neces-
sários, compartilhando com 
a iniciativa privada riscos e 
responsabilidades inerentes 
a eles. A empresa contratada, 
por sua vez, é responsável 
por financiar, executar e 
operar o projeto pelo tempo 
determinado e conforme 
condições estabelecidas 
em contrato. Ainda em fase 
de crescimento no Brasil, o 
modelo de PPP veio para 
viabilizar grandes obras de 
infraestrutura. 

 Jornal Atos – A Guaratin-
guetá Saneamento faz parte 
de uma holding de muita 
expressão nacional no sane-
amento básico. Esse modelo 
de negócio, em PPP, possui 
um histórico positivo nas 
demais operações?

Caldeira – Sim, em Ati-
baia, por exemplo, a Atibaia 
Saneamento vai investir 
R$60 milhões até meados 
de 2020 somente em um 

Parceria Público Privada 
é solução de investimentos 
para as cidades da região

dos sistemas, atendendo 85 
mil habitantes com coleta, 
afastamento e tratamento de 
esgoto. É fundamental poder 
contar com a confiança da 
SAAE e da Prefeitura local, 
nossa relação é sempre de 
muita transparência e tem 
foco no cumprimento das 
metas contratuais de uni-
versalização.

Jornal Atos – A prestação 
de contas das PPPs para o 
poder público, na prática, 
como funciona? Há como 
a população acompanhar 
o andamento dos trabalhos 
excetuados pela empresa?

Caldeira – Sim, somos 
contratados pela SAEG e 
prestamos contas mensal-
mente acerca de todos os 
serviços executados no sis-
tema de esgoto da cidade. Os 
relatórios contendo todas as 
atividades da Guaratinguetá 
Saneamento de forma de-
talhada são enviados para 
o poder concedente, assim 
como para a ARSAEG, agên-
cia reguladora que fiscaliza o 
Contrato de Parceria Publico 
privada. As informações 
estão disponíveis no site da 
SAEG para consulta pública.

Jornal Atos – Você men-
cionou acima sobre um alto 
investimento em Atibaia. 
Como é a relação da opera-
ção na cidade com o poder 
público?

Caldeira – Isso mesmo, 
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em Atibaia, a Atibaia Sane-
amento possui uma ótima 
relação com o poder público. 
É muito gratificante poder 
contar com a confiança da 
SAAE e da Prefeitura local, 
pois nossa relação é sempre 
de muita transparência, 
com foco no cumprimento 
das metas contratuais de 
universalização.

 Jornal Atos – Hoje, quais 
são os projetos que pode-
riam estar acontecendo em 
Guaratinguetá por meio 
da Guaratinguetá Sanea-
mento?

Caldeira – Quando ini-
ciamos as tratativas com a 
SAEG e a Prefeitura no ano 
passado, nossa intenção 
era, e ainda é, construir um 
aditivo contratual que per-
mita atingir 100% de esgoto 
tratado até 2024, com inves-
timentos na casa de R$ 100 
milhões. Hoje, estamos con-
seguindo manter os níveis 
de qualidade na execução 
de serviços, mas interrom-
pemos os investimentos. É 
importante lembrar que não 
recebemos pelos serviços há 
quase 1 ano. A Iguá aposta 
no entendimento do prefeito 
de que o contrato de PPP 
é muito importante para o 
município, e de que a uni-
versalização do tratamento 
de esgoto só vai acontecer se 
trabalharmos juntos em prol 
do povo de Guaratinguetá.

Pinda abre vagas para 
Festival de Música da 
Juventude 2019
Inscrições para evento devem 
ser feitas até o dia 20 de maio

Da Redação
Pindamonhangaba

Artistas de Pindamonhan-
gaba já podem se preparar 
para soltar a voz na sexta 
edição do Festival de Música 
da Juventude. As inscrições 
podem ser feitas online até 
o dia 20 de maio. Com obje-
tivo de incentivar a música 
entre a juventude, revelar 
novos talentos e promover 
intercâmbio artístico cultu-
ral, o evento será realizado 
no Teatro Galpão, dia 8 de 
junho, às 19h.

Os interessados poderão se 
inscrever para as categorias 
composições inéditas e inter-
pretação, no site da Prefeitu-
ra, pindamonhangaba.sp.gov.
br. A idade mínima para parti-
cipar é de 15 anos e a máxima 
de 29 anos. Caso seja menor 
de idade, o participante deve 
entregar no ato da inscrição 

uma autorização do pai ou 
responsável, que deverá estar 
presente nas proximidades 
do palco durante ensaios e 
apresentações.

Para se inscrever é necessá-
rio preencher todos os cam-
pos exigidos e inserir cópia 
do RG e CPF em um único 
PDF. O participante também 
deve anexar uma gravação da 
música na íntegra. Serão se-
lecionadas dez composições 
inéditas e dez interpretações, 
que serão divulgados no dia 
30 de maio, a partir das 16h. 

O júri do festival é com-
posto por pessoas ligadas à 
área musical, que avaliarão 
criatividade, qualidade téc-
nica e artística dos arranjos, 
afinação e harmonia. O fes-
tival tem premiação de R$ 
2.743,90 para o primeiro 
lugar, R$ 1.371,95 para o 
segundo lugar e R$ 685,97 
para o terceiro.

Show durante Festival de Música em 2018; inscrições seguem abertas

Foto: Reprodução PMP

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Roseira tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 18/04/2019 às 16h01 até 19/04/2019 às 09h50. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha na rede óptica da operadora, alguns telefones 

fixos da localidade de Cunha tiveram seu funcionamento prejudicado de 19/04/2019 

às 22h31 até 20/04/2019 às 05h50. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes 

especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - c/1 dorm., sala, 
coz., banheiro. Tr.F: 
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatu-
ba – Itaguá – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem. Tr.F: 99731-
8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 

Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 

aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão social 
– bege – c/cx de cor-
reio – 0,80 x 1,90.Tr.F: 
99181-4712 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to 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: 

FAÇO pequenas mudan-
ças e fretes. Tr.F: 99144-
7683 – 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 mercea-
ria 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 dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-

balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, en-
canador, serviços gerais. 
Júnior.  Telefone: 99651-
8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 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, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento 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: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento 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. Telefo-
ne: 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: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – 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: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 

prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – completa 
– R$ 30.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  a r /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda

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: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
CNPJ: 15.725.489/0001-36
VENCEDORA DOS ITENS: 103, 104, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 158.
VALOR TOTAL: R$ 18.253,00 (dezoito mil duzentos cinquenta e três reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019 – PROC. 149/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de veículo 
novo (0km), tipo Hatch para transporte de passageiros atendendo as necessidades 
de diversas Secretarias, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES LTDA CNPJ: 59.104.422/0024-46
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 255.000,00 (duzentos cinquenta e cinco mil reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 61/2019 – PROC. Nº 2988/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
dedetização, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer.
NIVIA NARA DE SOUSA CANETTIERI ME CNPJ Nº: 22.655.562/0001-06
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 44/19 PROC. Nº 230/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de registro
de preços para contratação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva 
de veículos leves, pesados e motos (elétrica e mecânica), incluindo serviços de 
guincho, borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem e tapeçaria, a 
realizar-se às 09h30min do dia 09 de Maio 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 45/19 PROC. Nº 213/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
computadores para atender a demanda exigida pelo CadÚnico e o Programa 
Bolsa Família, a realizar-se às 09h30min do dia 13 de Maio 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de Títulos e 
Documentos o mesmo não ter sido encontrado, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
ANTONIO VICENTE TUNISSE PENIDO, brasileiro, solteiro, maior, empresário, RG nº 
14.557.438-6-SSP/SP, CPF nº 159.672.748-98 (qualificação constante na cédula de crédito 
bancário – empréstimo a pessoa jurídica celebrado aos 25 de agosto de 2015, registrado no 
R-4 na Matrícula 35.003, do livro 2). O intimado deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente, para efetuar o pagamento da importância, 
posicionada em 01 de abril de 2019, de R$ 47.743,81, sujeita à atualização monetária, 
aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança 
(intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) 
no prazo da intimação; do qual é devedor em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo à Pessoa Jurídica, e 
conforme o Termo de Constituição de Garantia – Empréstimo PJ – Alienação Fiduciária de 
Bens Imóveis, ambos assinados aos 25 de agosto de 2015, tendo a cédula sido emitida por 
A PENIDO COMERCIAL LTDA ME, CNPJ 04.533.583.0001-77 (registro R-4, na Matrícula 
35.003, do livro 2), que tem por objeto o imóvel situado na Praça Joaquim Vilela 
Oliveira Marcondes, nº 457, Apartamento número dois (02) do Bloco “C”, no 
pavimento térreo do condomínio Portal do Carmo, nesta cidade de Guaratinguetá-SP. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última 
publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da 
credora, requerente da intimação, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos termos do artigo 26 
§ 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 16 de abril de 2019. 
Humberto Andrade Cossi 

Oficial 
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