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Sindicato aceita proposta e coloca 
fim da greve na Tenaris em Pinda
Após 24 demissões, empresa deve implantar Plano de Demissão Incentivada para reverter desligamentos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um dia após entrarem em 
greve contra as demissões de 
24 colegas de trabalho, os fun-
cionários da Tenaris Confab 
encerraram a paralisação na 
manhã da última terça-feira, 
em Pindamonhangaba. De 
acordo com o Sindicato dos 
Metalúrgicos, o protesto foi 
finalizado após a direção da 
empresa aceitar negociar al-
ternativas que evitarão novos 
desligamentos.  

Na manhã da última segun-
da-feira, cerca de setecentos 
funcionários participaram de 
uma assembleia em frente ao 
portão de entrada da Tenaris, 
localizada no bairro Cidade 
Nova. Durante a reunião, 
os trabalhadores decidiram 
“cruzar os braços” devido aos 
cortes ocorridos no último dia 
17, e também diante à ameaça 
de mais demissões, já que ge-
rência da fabricante de tubos 
de aço afirma enfrentar um 
excedente de quase duzentos 
funcionários em sua linha de 
produção.

Além da abertura de uma 
negociação com a direção da 
empresa, que emprega quase 
mil funcionários, na ocasião o 
sindicato alegou que cinco das 
demissões foram irregulares, 

Funcionários da Tenares que decidiram não seguir com greve após nova proposta apresentada pela empresa em Pindamonhangaba

já que afetou empregados que 
possuem lesões físicas, que 
deveriam possuir estabilidade.

Os demitidos integravam 
o grupo de 165 funcionários 
que tiveram seus contratos 
suspensos em dezembro do 

ano passado após a empresa, 
alegando queda na demanda 
de produção, inseri-los no 
programa de lay-off (iniciativa 
do Ministério do Trabalho 
que complementa metade do 
salário do funcionário).

Já na manhã da última ter-
ça-feira, uma nova assembleia 
aprovou o fim da greve, após a 
empresa apresentar a propos-
ta de PDI (Plano de Demissão 
Incentivada), semelhante ao 
PDV (Plano de Demissão Vo-

luntária) adotado por diversas 
montadoras de veículo da 
região, que garante benefí-
cios como a ampliação dos 
prazos do seguro desemprego 
e do plano de saúde para os 
empregados que optarem em 

deixarem os cargos de forma 
voluntária.  “O fato da empre-
sa suspender as demissões 
em massa que iriam ocorrer 
essa semana e voltar a nego-
ciar foi um alívio. A situação 
é delicada, um novo lay-off 
não será possível. Em Pinda 
não há acordo nesses moldes. 
Em Taubaté, a gente sabe que 
existe, que eles construíram 
específico para a realidade de 
uma fábrica. Aqui na Tenaris, 
ainda vamos negociar todos 
esses detalhes, mas com cer-
teza, foi um avanço”, afirmou 
o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, Herivelto Vela.  

O presidente revelou ain-
da que duas das demissões, 
supostamente irregulares, 
foram revertidas na última 
terça-feira. Já as outras três 
serão analisadas pelo setor 
jurídico da Tenaris. O sindi-
cato aguarda ainda a docu-
mentação de mais nove casos 
para analisar e discutir junto 
à empresa.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar um po-
sicionamento da Tenaris, mas 
nenhum responsável foi loca-
lizado para comentar o caso.

Em nota oficial enviada ao 
portal de notícias da Rede 
Globo, o G1, a empresa afir-
mou que busca alternativas 
para minimizar os impactos 
da baixa carteira produtiva.

Decisão judicial devolve Prefeitura para Teca Gouvêa
Prefeita anuncia mudanças em secretariado deixado por Xeroso; processo judicial de afastamento segue em andamento

Lucas Barbosa
Piquete

Quase um mês após ser 
afastada do cargo de pre-
feita de Piquete, Ana Maria 
de Gouvêa, a Teca (PSB), foi 
reconduzida pela Justiça à 
função na última terça-feira. 
Com a retomada do comando 
do Executivo, Teca deverá 
realizar mudanças até o início 
da próxima semana no secre-
tariado municipal deixado 
pelo seu vice Agnaldo Almeida 
Mendes, o Xeroso (MDB).

Na última terça-feira, a Jus-
tiça revogou a liminar (deci-
são provisória) que mantinha 
Teca afastada do cargo desde 
23 de abril.

De acordo com o novo 
parecer judicial, a prefeita 
permanecerá em exercício 
enquanto ocorre a tramitação 
do processo que busca anular 
a cassação de seu mandato, 
decretada pela Câmara no 
fim de junho de 2018. Na 
época, o chefe do Legislati-
vo, Mário Celso de Santana 
(PSD), denunciou que a atual 
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Teca Gouvêa voltou à Prefeitura nesta semana, após afastamento
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gestão municipal, além de não 
utilizar cinco imóveis públi-
cos, não prestou os devidos 
cuidados de manutenção e 
preservação dos locais. O su-
posto abandono teria ocorrido 
em um centro de educação 
ambiental, duas escolas mu-
nicipais, uma academia ao ar 
livre e um posto de saúde.

Apesar de cassada pelo Le-
gislativo no fim do primeiro 
semestre do ano passado, 
levando Xeroso a assumir o 
município por quase quatro 
meses, Teca conseguiu uma 
liminar que a garantiu na 
função até 22 de março de 
2019, quando a decisão foi 
derrubada pela Justiça, con-
sequentemente levando seu 
vice a retornar ao comando 
do Executivo.

Durante entrevista ao Jor-
nal Atos no início de maio, 
o mdbista revelou que pro-
moveria uma mudança de 
cerca de 80% do secretariado 
municipal. Na ocasião, Xeroso 
também não escondeu o racha 
político com a companheira 
de chapa, porém a “segunda 

gestão Xeroso” durou menos 
de um mês. 

Em entrevista ao Atos na 
última quarta-feira, Teca reve-
lou quais serão seus primeiros 
passos na retomada do co-
mando de Piquete. “Certamen-
te farei diversas mudanças 
no secretariado, já que trarei 
novamente minha equipe de 
confiança. Ainda não posso 
detalhar quantas e quais 
alterações ocorrerão, porque 
estou analisando o desempe-
nho dos profissionais trazidos 
pelo Xeroso para definir se 
algum será mantido. Quero 
comunicar à população que 
também reforçarei as equi-
pes de saúde e da Vigilância 
Epidemiológica no combate 

à dengue, já que a atuação 
da gestão temporária deixou 
muito a desejar neste sentido”. 

Além de criticar parte da 
classe política de Piquete, a 
chefe do Executivo comentou 
sobre os desdobramentos 
judiciais do caso. “Estou com 
a consciência tranquila e mui-
to empenhada em retomar 
minha contribuição à popula-
ção. Ao contrário de algumas 
pessoas, eu não concordo que 
vale a pena tentar desestabi-
lizar um governo e a cidade 
através de perseguições po-
líticas, conchavos e golpes 
baixos. Estou confiante que a 
Justiça me manterá no cargo, 
já que não cometi nenhuma 
irregularidade”. 
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Bastidores da Política

Edson Nota

Teca Gouvêa

Vieira Filho

Délcio Sato

Miguel Jacob e sua mensagem cifrada

Triste realidade
A julgar pela opinião de muitos, 

o filho do professor (condenado 
em primeira instância à perda dos 
direitos políticos e multa; também 
responde a vários processos civis e 
criminais que poderão afastá-lo de 
muitas eleições pela Lei da Ficha 
Limpa) manda muito na Câmara de 
Lorena. Mandou no ‘tanga frouxa’, 
o ‘enTão’ ex-presidente do primeiro 
biênio. Ao que tudo indica, manda 
agora no sobrinho do homem ‘que 
empresta’ e, se ninguém botar um 
freio, vai continuar mandando até 
o último dia desta legislatura, para 
tentar ser o ‘primeiro-ministro’ 
novamente da Prefeitura, enxertado 
na próxima vítima, quer dizer, no 
próximo prefeito.

Controvérsia
Em comparação ao mandato do 

ex-prefeito de Lorena, Dr. Paulo 
Neme, em detrimento do atual pre-
feito Fábio Marcondes, o discurso 

do filho do pro-
fessor (que não 
soube dar edu-
cação e noção de 
respeito à cria) 
foi tão bom, que 
ele – o Elcinho 
– chegou até cas-
sá-lo do mandato 
nos idos de 2010 

/ 2011. Perguntem ao Fabio Longui-
nho, que pelo visto, anda somente na 
memória recente, tipo, ‘se fui pobre 
não me lembro’...

Alegria de pobre...
...dura pouco Perdeu quem 

apostou que a prefeita Teca Gouvêa 
permaneceria afastada do seu cargo 
e que, seu vice, Agnaldo - o Xeroso, 
disputaria a elei-
ção no coman-
do da Prefeitura 
de Piquete. Em 
mais um avanço 
em sua defesa 
no Tribunal de 
Justiça,  Teca 
reassumiu seu 
posto nesta ter-
ça-feira, reconduzindo sua equipe 
que havia sido exonerada, como ela, 
pela segunda vez.

Chumbo trocado
As previsões não são das melho-

res para o presidente da Câmara de 
Piquete, Mário Santana. De acordo 
com a patuleia, ele vai ter muito 
trabalho para reunir recursos na 
ordem de R$ 77 mil para restituir 
aos cofres públicos, por aponta-
mento do Tribunal de Contas. Para 
muitos, a impressão é que o castigo 
veio rápido ao Santana, que aparen-
temente só vinha surfando contra a 
prefeita Teca Gouvêa. Ah! Disseram 
ainda que além de garantir boa de-
fesa para evitar uma condenação de 
improbidade, o presidente terá que 
torcer para ‘Justiça’ não passar sua 
administração a limpo.

Não convidem para...
...a mesma picanha o prefeito 

de Ubatuba Délcio Sato, e o pro-
penso prefeiturável Ednelson Prado, 
principalmente se o churrasco for 
passar a limpo os debates nas redes 
sociais...

Em cima do lance
Quem participa dos grupos de 

Facebook e repassa as mensagens 
de watsapp no Litoral Norte já sacou 
que o prefeiturável de Ubatuba, Ed-
nelson Prado, não perde uma opor-
tunidade de contrapor a Prefeitura e 
suas demandas. Em contrapartida, o 
prefeito Sato não deixa por menos, 
rebate em tempo real as indagações 
de Prado e de outros, que sempre 
enxergam os problemas da cidade 
pelas janelas de suas residências, ao 

'Pingos no Is’
Por mais de seis horas de dura-

ção, os vereadores ouviram e ‘ques-
tionaram’ o prefeito Marcus Soliva 
na sessão de Câmara desta quinta-
-feira, sobre o assunto Arsaeg, Saeg 
e... O prefeito foi convocado pela 
presidência da Casa, em resposta a 

participação do advogado Dr. Antô-
nio Morgado, que na semana ante-
rior ocupou a tribuna legislativa – ‘a 
convite’ do parlamentar Fabrício 
da Aeronáutica – inicialmente para 
opinar sobre o projeto do Executivo 
em extinguir a Agência Reguladora 
do Serviço de Água e Esgoto de 
Guaratinguetá, sob a justificativa 
do alto custo da autarquia ao cofres 
públicos. Entre informações e res-
postas aos vereadores e ‘devolução 
de farpas’ a quem o prefeito tratou 
como o palestrante da semana ante-
rior, uma explanação de números e 
justificativas pontuais em apoio ao 
seu provável projeto que poderá pôr 
um fim a ‘três cargos de diretoria’ 
dos mais invejados na Terra do Frei.

contrário dele (o prefeito) que se for 
possível e necessário, entra na chuva 
com os moradores.

Filtro popular
Reclamam que os vereadores 

de Ubatuba, ao invés de debaterem 
projetos pessoais, discutem mais 
moções e requerimentos na Câma-
ra. Observaram 
também que este 
fato acaba con-
tribuindo para 
que administra-
ção pública ga-
nhe muitas in-
formações. Pelo 
que se ouve nos 
corredores da 
Prefeitura, são através destas mo-
ções no Legislativo que o prefeito 
Délcio Sato ‘faz do limão a limona-
da’, ou seja, toma os assuntos como 
fonte de informações e coloca sua 
equipe em ação. Perguntem no setor 
de Obras Municipais!!!

O ‘império’ contra-ataca
Parece cena de filme, mas é 

real; o Sindicato dos Servidores 
de Pinda conseguiu quórum nesta 
quinta-feira, em assembleia ‘geral’ 
para estabelecer greve na Prefei-
tura, o que não significa anuência 
geral do funcionalismo. Na opinião 
dos bem informados, a ‘mãozinha’ 
dos vereadores (pelo menos cinco 
deles) em procrastinar a votação 
do projeto que estabelece os 4% de 
reajuste sugerido pela Prefeitura há 
15 dias, foi preponderante para que 
os sindicalistas conseguissem um 
back para pressionar o prefeito Isael 
Domingues a abrir o cofre. A maioria 
acredita que antes 4% na mão que 
muito mais avoando...

Duas perguntas que não...
...querem calar: Por que o vere-

ador Toninho da Farmácia mandou 
exonerar sumariamente seu assessor 
– uma vez que tinha indicação de 
um ‘graúdo’ do Legislativo, sem 

ao menos informá-lo? Para ‘qual 
ou quem’ foi a mensagem cifrada 
que o popular Miguel Jacob passou 
durante uma das últimas sessões de 
Câmara, ao desfilar no plenário com 
um secador de cabelos pendurado no 
pescoço? Ah! Qual dos vereadores 
teve disenteria na hora de votar os 
projetos, por causa do secador?

Livramento
Corre na boca pequena de Lorena 

que o prefeiturável Sylvio Balle-
rini, que deveria ser recebido pelo 
governador João Doria na última 
segunda-feira, junto com a dupla dos 
"inho's" (Elcinho e Maurinho) e não 
foi, acabou no lucro. Se é fato que 
dizem os experientes que a primeira 
impressão é a que fica, realmente foi 
mais um livramento que o pré-can-
didato ganhou...

Livramento II
Quem tem pontuado abaixo da 

média para muitos públicos consul-
tados é o ex-presidente da Câmara 
de Lorena, que por falta de senso 
crítico (popular simancol), tentou 
postular o espaço de vice na even-
tual candidatura de Sylvio Balerini 
- que mais uma vez contabilizou um 
livramento. Por falta de luz própria 
e sempre atuar na sombra de seu 
irmão (que nunca mais vai poder 

disputar eleição), não emplaca para 
voos mais elevados. Resumindo, a 
'tanga tá frouxa' mesmo...

Avaliação
Com a escassez de nomes para 

disputa majoritária do ano que 
vem em Lorena, algumas entidades 
começaram a pesquisar a opinião 
pública sobre novos nomes, e a 
grande surpresa foi o desempenho 
do vereador Fabio Matos, que no 
perfil do 'novo', foi acima da média, 
para desespero de algumas raposas 
salientes que têm surgido no merca-
do político...

Alça de mira
A Câmara de Guaratinguetá foi 

cenário de duas sessões que chama-
ram atenção de muitos, nem tanto 
pelos protagonistas Dr. Morgado 
e Marcus Soliva, mas pela plateia 
presente e distante. Exemplo: o 
ex-prefeito Nelson Mathidios que 
esteve nas duas, ao contrário de 
Laercio Andrade - o Papagaio, per-
cebido apenas na de Soliva. Falaram 
no Ponto Chique que Argus Ranieri 
reuniu amigos e aliados com direito 
a telão, pipoca e cachorro quente. 
Já o Coronelzinho, digo, Junior 
Filippo, preferiu a discrição de seu 
reduto, enquanto Chico Hair optou 
pela companhia de um 'doze anos' 
seguido pelos dois escudeiros de 
sempre. Todos colhendo dados e 
formando opiniões para os discursos 
do ano que vem. E como vem...

Cassação a vista
A semana fechou com o pedido 

de cassação do prefeito Edson Mota 
protocolado na Câmara Munici-
pal de Cacho-
eira Paulista e 
no Ministério 
Púb l i co .  De 
acordo com o 
documento, que 
ganhou desta-
que nas redes 
s o c i a i s ,  u m 
eleitor da cida-
de denuncia Edson Mota por ter 
recebido em pecúnia (dinheiro) 
suas férias, sendo que a lei proíbe a 
prática. A denúncia, que surpreendeu 
palacianos e oposição, ganhou as 
ruas e movimenta as apostas...

Marcus Soliva, Luizão da Ração e Celão

Isael aposta em
anistia para
reduzir dívida
R$ 100 milhões
Programa concede até 90% de desconto; 
cidade sofre para reduzir déficit em 2019

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a meta de arrecadar cerca 
de R$ 6 milhões, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba lançou na última 
terça-feira um programa de anistia 
para até 90% para os moradores que 
estão em dívida com os impostos 
municipais. Devido às pendencias 
de quase 55 mil contribuintes, o 
Executivo contabiliza uma dívida 
ativa de aproximadamente R$ 100 
milhões. 

Segundo o diretor do departa-
mento de Receitas e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Corrêa, a ex-
pectativa é que a medida incentive 
parte da população a quitar seus 
débitos, principalmente em relação 
ao IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano). As pendências com o 
tributo correspondem a quase 62% 
da dívida ativa, totalizando cerca de 
R$ 62 milhões.

Criado pelo Executivo, o programa 
de anistia foi aprovado por unani-
midade pela Câmara no último dia 
13. Para ter direito à isenção, o 
contribuinte necessita estar em dia 
com os tributos municipais de 2019. 

A iniciativa possibilitará que os de-
vedores quitem seus déficits à vista 

ou através do parcelamento em até 
oito vezes. O valor da parcela não 
poderá ser inferior ao de uma UFMP 
(Unidade Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba), que é R$ 93,33.

Os interessados em pagarem o 
débito à vista poderão ingressar 
no programa até 31 de agosto, e os 
que desejarem parcelarem em até 
oitos vezes deverão se encaminhar 
o mais breve possível á sede da Pre-
feitura, já que a primeira parte deve 
ser quitada até 31 de maio, pois 
as parcelas precisam ser quitadas 
ainda neste ano. “Permitido por lei, 
este programa é um mecanismo que 
contribui para que os municípios 
consigam captar pelo menos parte 
dos recursos que deveriam ser arre-
cadados através de tributos. Através 
desta ação, esperamos arrecadar 6% 
do valor da dívida ativa, que corres-
ponde a cerca de R$6 milhões. No 
ano passado, conseguimos angariar 
R$4,8 milhões”, revelou Vicente 
Corrêa.

Os interessados em ingressarem 
no programa de anistia deverão 
comparecer à sede da Prefeitura, 
localizada no bairro Alto do Car-
doso. Os moradores do distrito de 
Moreira César devem se encaminhar 
à subprefeitura, que fica no Centro.

O prefeito Isael Domingues, que lançou proposta para reduzir dívida com arrecadação
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - 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 tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., 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 Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. 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

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
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 – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – 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 so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 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: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 

Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças 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 Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-

cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 

Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

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

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 – PROC. 181/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de serviços para a reforma, ampliação e 
modernização do campo de futebol com construção 
de vestiário e iluminação do campo, localizado no 
Bairro Vila Passos, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: R NHONCANSE JUNIOR EIRELI 
EPP CNPJ: 14.527.146/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 289.879,03 (duzentos oitenta 
e nove mil oitocentos setenta e nove reais e três 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2019 PREFEITURA DE LORENA

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 38/2017 DISPENSA Nº 203/2017SUP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: C. A. GONÇALVES DA SILVA & CIA. LTDA ME
CNPJ: 53.677.498/0001-98
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do contrato nº 38/17, decorrente do Processo de Dispensa 
de Licitação nº 203/2017 SUP, firmado em 22 de maio de 2017, nos termos previstos 
em sua cláusula 4.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de maio de 2019.
Cláusula Terceira – Fica reajustado o valor contratual, conforme cláusula 4.2, pelo 
Índice Geral de Preços (IGP-M), no percentual de 8,468% (oito inteiros quatrocentos 
e sessenta e oito milésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 141,12 (cento 
quarenta e um reais e doze centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do último Termo Aditivo.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 1.773,00 (um mil
setecentos setenta e três reais).
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 22/05/2019.

 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 293/19-
SUP; 1208/19-GPRO, com fundamento no Art. 
24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de reparação de 
cabeçote e retifica da máquina JCB 01 Pá 
Carregadeira 422 ZX 2014/2014, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, para contratação da 
seguinte empresa:
SOMOTOR RETIFICADORA LTDA ME
CNPJ Nº: 47.569.645/0001-03

 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 289/19-
SUP; 3467/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa especializada para aplicação 
de curso de treinamento operacional do Sistema de
Condicionalidades – SICOM, acompanhamento 
familiar, aos técnicos dos CRAS-CREAS, para 
contratação da seguinte empresa:
ICAP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI ME
CNPJ Nº: 21.107.770/0001-08

 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 294/19-SUP; 
3605/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, 
da lei supracitada, cujo objeto consiste na Aquisição 
de material para atender as necessidades da 
oficina da Secretaria de Serviços Municipais, para 
contratação da seguinte empresa:
HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50

 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 295/19-
SUP; 4240/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de dosimetria pessoal, para funcionários 
que atuam na sala de Raio-X da Unidade Básica de 
Saúde, localizada na Vila Nunes, para contratação da 
seguinte empresa:
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA
CNPJ Nº: 50.429.810/0001-36

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso: 

Pregão Presencial n°. 28/2019 – Proc. nº. 58/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento 
do recurso interposto pela licitante Exclusiva 
Comercial e Negócios Ltda no Pregão Presencial 
28/2019 cujo objeto é Aquisição de mobiliário para a 
nova unidade de creche a ser instalada no Bairro São 
Roque. O Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicam 
que o recurso é tempestivo, mas após diligência 
realizada pela Secretaria Municipal de Educação 
decidem manter a decisão, não provendo o recurso. 
Comunico que os autos e estão à disposição para 
vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de 
Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Concorrência Pública Nº 01/19 PROC. Nº 296/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade de 
Concorrência Pública do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para a manutenção e 
operação do sistema de iluminação pública e ornamental do município de Lorena, 
com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme Projeto 
Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, a realizar-se ás 
09h30min do dia 28 de junho de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Na Câmara, Soliva defende extinção da Arsaeg
Vereadores decidem na próxima quinta-feira futuro da agência, que custa R$ 1 milhão à Saeg

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A polêmica sobre o futuro da 
Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá) teve mais 
um capítulo nesta quinta-feira, 
quando o prefeito Marcus Soli-
va (PSB) foi à Câmara defender 
a extinção do órgão. Ele reba-
teu críticas apresentadas ao 
projeto e garantiu que manter 
a agência significaria prejuízo 
ao município.

Somadas às duas palestras 
sobre os pontos positivos e 
negativos de uma possível 
extinção da Arsaeg, os verea-
dores ouviram e debateram a 
pauta por mais de dez horas, 
com direito a argumentações 
e uma série de números apre-
sentados.

Os parlamentares decidem 
na próxima quinta-feira o 
futuro da agência que regula 
o tratamento de esgoto, o 
abastecimento de água e a co-
leta de resíduos do município. 
Para a aprovação do projeto do 
Executivo é necessária maioria 
simples dos votos dos 11 vere-
adores, ou seja, seis dos cinco 
parlamentares. 

Na última semana, Antô-
nio Morgado, defensor da 
manutenção da Arsaeg, usou 
a tribuna da Câmara para 
defender a manutenção da 
Arsaeg e o risco com a medi-
da provisória que tramita no 
Congresso Nacional, que pode 
tornar obrigatória a fiscaliza-
ção do saneamento básico de 
cada município por agências 
reguladoras. “Isso mexe muito 
com a água e o esgoto. A partir 
do momento que transfere 
para a ANA (Agência Nacio-
nal de Águas) uma força que 
eventualmente vai impactar 
os municípios, e transfere 
aos governadores para que 
eles criem as microrregiões, 
e deixa mais ou menos nas 

entrelinhas que aquelas agên-
cias reguladoras pré-existentes 
poderão ser somadas à ANA e 
ao governo municipal, eu acho 
que é prematuro e não poderia 
acontecer o fechamento da 
Arsaeg”.

Nesta semana foi a vez do 
prefeito defender a extinção da 
Arsaeg. Por mais de seis horas, 
Soliva respondeu os questio-
namentos dos vereadores. Os 
dois principais motivos citados 
pelo prefeito são a economi-
cidade que, segundo ele, será 
gerada com a contratação de 

outra agência após a extinção 
da Arsaeg, e a ineficiência ao 
longo dos últimos anos. “O Ar-
saeg tem um custo para a Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos) próximo de R$ 1 
milhão por ano. A cidade de 
Aparecida contratou a agência 
reguladora de Jacareí pagando 
0,5%. Aparecida paga R$ 7 mil 
para regulação, enquanto a 
gente paga R$ 70 mil. É uma 
diferença significativa para os 
cofres da Saeg", afirmou Soliva, 
que defende que uma possível 
terceirização da regulação 

dos serviços pode gerar uma 
economia de R$ 700 mil por 
ano para a Companhia.

Retorno à autarquia? – 
Tanto Soliva como Morgado 
fugiram do tema central das 
sessões, que era a extinção da 
Arsaeg. Em diversos momen-
tos, a Saeg e o contrato com 
a CAB (Companhia de Águas 
do Brasil) pelo tratamento do 
esgoto ganharam papel de des-
taque nos discursos. A saúde 
financeira da Saeg permaneceu 
como foco principal nas falas 
do prefeito, já que a extin-

ção da Arsaeg poderia gerar 
economia para a companhia 
guaratinguetaense.

Durante a sabatina dos ve-
readores, Fabrício Dias (MDB) 
indagou Soliva se a médio 
prazo o Executivo tem como 
meta transformar a Saeg em 
uma autarquia, como era no 
passado. Atualmente a Com-
panhia é uma empresa de 
economia mista. 

“Estamos estudando essa 
possibilidade. A autarquia vi-
rou economia mista em 2008, 
e passou a pagar em torno 

de R$ 1,5 milhão por ano em 
impostos, que não precisaria 
pagar se fosse autarquia. Criou-
-se uma agência reguladora 
que consumiu pagamentos ao 
longo desses anos, que se fosse 
uma terceirizada, seria uma 
economia de R$ 7,3 milhões, 
além dos pagamentos médios 
de R$ 10 milhões para a CAB. 
Esses gastos geraram uma 
situação financeira precária 
e a gente precisa reverter. E 
reverter é buscar as medidas 
legais de retornar a empresa 
à autarquia", concluiu Soliva.

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (esq.), que rebateu Antônio Carlos Morgado (dir.) na Câmara, para defender proposta do Executivo para extinção da Arsaeg

Fotos: Leandro Oliveira


