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Caixa libera R$ 8 milhões para dois
novos terminais rodoviários em Pinda

Município acerta financiamento; obras devem iniciar este ano e atender Moreira César e acesso à Dutra
Foto: Jéssica Dias

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo ao pedido do
prefeito de Pindamonhangaba,
Isael Domingues (PR), a Caixa
Econômica Federal confirmou
na última semana que liberará
um financiamento de R$ 8
milhões até o fim do primeiro
semestre do ano para a construção de dois terminais rodoviários. As melhorias deverão
beneficiar principalmente as
famílias e trabalhadores do
distrito de Moreira César, que
passarão a serem atendidos por
ônibus intermunicipais.
No fim de novembro do
ano passado, Isael utilizou as
redes sociais para revelar a
elaboração de um projeto para
a construção de terminais rodoviários no Centro do Distrito
de Moreira César, e outro na
entrada da cidade, próximo à
rodovia Presidente Dutra. Na
ocasião, ele ressaltou que seria
necessário um financiamento
para a viabilização das obras.
Atualmente, os moradores
de Pinda contam apenas com

A rodoviária municipal de Pinda, cidade que deve ganhar dois novos terminais em Moreira César e Dutra

um terminal rodoviário, de
cerca de 1 mil m², localizado
na região central da cidade.
Após tratativas com o Executivo, a gerência da Caixa
Econômica comunicou à Prefeitura na última terça-feira que,
através do programa federal
Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), vai
liberar os recursos necessários
até o fim de junho. O município
terá até dez anos para concluir
o pagamento do empréstimo.
De acordo com a Prefeitura,
as obras atenderão uma antiga
reivindicação da população e
das direções de empresas instaladas na cidade, principalmente
em Moreira César, que cobravam transporte para os seus
funcionários e fornecedores
de outros municípios.
Além de ressaltar a importância das melhorias, Isael revelou
que o terminal de Moreira
César será o primeiro a ser
entregue. “Nossa expectativa é
que a abertura do processo licitatório para a contratação da
empresa que será responsável
pela obra em Moreira ocorra

até o fim de junho. Assim que
iniciada, a construção deverá
ser concluída entre 10 e 12
meses. Nosso objetivo é atender os passageiros do distrito
que atualmente não contam
com uma opção de ligação
direta com outras cidades, e
até mesmo com o Centro de
Pinda”.
O chefe do Executivo explicou ainda que o terminal na
entrada da cidade, além de
facilitar o transporte dos funcionários que trabalham nas
proximidades, contribuirá para
um melhor acesso aos turistas
que visitam Pindamonhangaba, já que ocorrerá o aumento
da oferta de linhas para outras
cidades.
Segundo o projeto de construção, além dos espaços reservados ao embarque e desembarque dos passageiros,
os terminais contarão com
sistema de ar-condicionado,
áreas destinadas às implantações de restaurantes, lojas e
pontos de lazer. Cada um dos
terminais possuirá uma área
de aproximadamente 3 mil m².

Vereadores de Aparecida aprovam parecer do
Tribunal e rejeitam contas de Ernaldo e Siqueira
Prefeito e vice dividiram administração em 2015 e podem perder direitos políticos com rejeição de 5 votos a 4
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O plenário da Câmara de
Aparecida ficou lotado para
leitura do processo e votação
das contas do exercício de
2015, quando a administração
do Executivo foi dividida por
Márcio Siqueira (PSDB) e Ernaldo Marcondes (MDB), atual
prefeito aparecidense. O parecer do Tribunal de Contas do
Estado indicou apontamentos
de falhas em gastos da dupla
e precisava de dois terços dos
votos dos vereadores para ser
aprovado.
Marcondes (MDB), que era
vice-prefeito à época, assumiu o Executivo em agosto
de 2015 após suspensão de
Siqueira. Mesmo sendo administrada por dois prefeitos, a
votação das contas não pôde
ser dividida e a rejeição incide
sobre os dois nomes.
O TCE apontou que houve
insuficiência no pagamento
de precatórios durante o exercício. O processo foi lido na
íntegra, porém, nem Siqueira
e nem Marcondes encaminharam representantes para fazer
a defesa oral durante a sessão,
que foi acompanhada de perto
por munícipes e cargos comissionados da Prefeitura.
Quatro dos nove parlamen-

tares votaram pela aprovação
das contas e não acompanharam o parecer que reprova os
documentos de 2015, Adilson
'Boi na Brasa' (MDB), Fran
'Pé Sujo' (MDB), 'Zoinho' (PR)
e Glauber Camilo (PPS), que
substituiu Marcelo Marcondes (PV), sobrinho de Ernaldo
César, que pediu afastamento
da votação para “evitar possíveis problemas futuros”.
Os cinco vereadores restantes que acompanharam o
parecer do Tribunal e rejeitaram as contas de Marcondes
e Siqueira foram Ana Alice
(PODE), Cida Castro (DEM),
José Reis 'Dudu' (PR), Carlos
Alexandre 'Xande' (PSD) e o
presidente da Casa, Wadê Pedroso (DEM). O placar de 5 a
4 a favor da rejeição ratificou
o parecer do TCE.
Reincidência – Márcio Siqueira já havia sido derrotado
no plenário da Câmara em
votação que terminou com
a reprovação das contas de
2014, por oito votos a um.
O documento também havia
chegado à Casa com parecer
negativo do Tribunal. Antes
disso, Siqueira acumulou
quatro rejeições consecutivas do TCE e da Câmara, de
2009 a 2012. À época, os
apontamentos foram sobre
vícios de gestão pública e dé-

Ernaldo e Márcio Siqueira; prefeitos em 2015, têm contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e Câmara

ficit orçamentário, que foram
apresentados desde 2009.
Inelegibilidade – A reprovação das contas no TCE e na
Câmara pode tirar os direitos
políticos de Siqueira e Marcondes por até oito anos. O
advogado eleitoral e professor
da Universidade Federal de
Minas Gerais, Rodolfo Viana
esclareceu que a rejeição das
contas não torna qualquer
político inelegível. A decisão

pelo bloqueio de candidaturas
ainda passa pelo entendimento da Justiça Eleitoral e dos
tribunais Regional Eleitoral
e Superior Eleitoral.
“Não há nenhum caso de
inelegibilidade automática
derivada de rejeição de contas, mesmo que tenha havido
várias rejeições. É preciso
analisar cada um dos processos", afirmou. "Isso depende
de um conjunto de outras

variáveis que estão na Lei das
Inelegibilidades, com base no
entendimento do TSE, e pode
ser que a pessoa tenha tido
várias rejeições de contas e
permaneça elegível", concluiu.
A inelegibilidade é provocada após o registro de candidatura que todos os candidatos
se submetem. Abre-se um
prazo para impugnação, que
pode ser apresentada pelo
Ministério Público, candida-

tos, coligações ou partidos,
que devem indicar as razões
pelas impugnações de candidaturas. “Após isso há um
julgamento por parte do juiz
eleitoral, depois TRE e TSE.
Nesses casos, a Justiça Eleitoral avalia as circunstâncias,
não só a rejeição das contas,
se aquele candidato está ou
não inelegível”.
Respostas – Em nota, a
assessoria do prefeito Ernaldo
Marcondes informou que a
votação da última sessão de
Câmara não define a questão
de elegibilidade ou inelegibilidade. "Somente a Justiça
Eleitoral, que receberá todas
as informações referentes
às contas de 2015, está apta
para tal posicionamento".
O ex-prefeito Márcio Siqueira afirmou, inicialmente, que
não gostaria de responder.
Porém, declarou em sua
defesa sobre as contas de
2015, que houve um grande
pagamento de precatórios em
anos anteriores, e não houve
abatimento dos valores pagos
naquela época. "Em 2009
foram pagos para um único
credor da Prefeitura R$ 4,3
milhões em precatórios, isso
representava quase 10% do
orçamento do Executivo,
e não foi abatido nos anos
subsequentes".
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Atos e Fatos
“Quando cheguei ao Congresso,
queria fazer o bem. Hoje acho que
o que dá para fazer é evitar o mal”
Márcio Meirelles

A DEMOCRACIA DAS RUAS!
Manifestei por diversas vezes a
minha ignorância sobre política.
Grande parte da minha existência
vivi sob o regime militar.
Nas faculdades que frequentei e me
formei, sempre um agente infiltrado
para “dedurar” os órgãos de repressão
uma atitude contrária ao regime.
No trabalho onde exerci a função
pública o mesmo cuidado pois o regime
criava cargos de confiança, na verdade,
agentes do regime, com a finalidade de
ouvir, analisar a postura do servidor e
receber um possível convite para visitar
na Rua Tutoia, o DOI-COI.
Por ironia do destino era próximo
de minha residência.
Lamento não ter estudado sociologia ou ciência política o que aprendi
foi através da observação. Enfim, um

Roberto Campos, em 1999
da esquerda que além de saber fazer
as quatro operações não sabiam ler.
Fizeram a leitura a seu modo.
Aqui uma reflexão maior.
Adotamos um regime econômico
baseado no consumo, cópia do sistema americano, com a diferença - sua
moeda tem mais de duzentos anos -, e
tivemos quase dez moedas no mesmo
tempo.
O fenômeno observado é que a
sociedade brasileira se tornou consumidora, no estilo americano, com uma
moeda fraca, antes de atingir o mínimo
nível do que seja a cidadania.
Daí, os assustadores números de
morte no trânsito.
Paralelo a este fenômeno a tecnologia na mão das pessoas com uma
possibilidade infinita de reprodução da
comunicação, na mão destas mesmas

Decreto reverte decisão e
assegura desconto no TUG a
jovens aprendizes em Guará
Medida entra em vigor após polêmica do fim da gratuidade;
Soliva garante que empresas e entidades serão beneficiadas

"Não é preciso ir para as ruas.
Basta ler a Constituição"
curioso!
Se fosse definir o meu perfil de
aprendizado político começa com as
Diretas Já, onde se podia sair nas ruas
e observar a manifestação popular para
a volta da democracia.
A morte de Tancredo, um vácuo na
esperança de que o país recepcionaria a
democracia, pois o seu vice José Sarney
era um político não confiável e não
tinha o perfil dos que estavam ávidos
em escrever uma nova Constituição.
Caro leitor, me desculpando pela
falta de conhecimento acadêmico político, me atrevo a tentar explicar o momento político que estamos vivendo.
O ser curioso suplanta as regras
acadêmicas vigentes, mas ofereço
uma oportunidade para refletir sobre o
movimento das ruas.
A impressão, e esta não é a minha
opinião, é dos analistas políticos, que
estamos vivendo o mais baixo nível
da nossa classe política. Pela identificação com a minha leitura atual atrevo
afirmar que a mediocridade tomou
conta do país, em todos os sentidos, e
vivemos uma fase de incompetência
administrativa, jurídica, social, em todos os sentidos, repito. Raras exceções
despontam!
A política brasileira morreu com a
Constituição de 1988, no campo social,
uma das mais avançadas do mundo, e
sofrível no campo econômica. Explica-se pela maioria de bacharéis em direito
e poucos economistas na elaboração
do texto.
A política, no sentido lato, morreu
com os elaboradores da Constituição.
A classe política formada pós-Constituição de 1988 e pós governo
Fernando Henrique Cardoso, pertence
aos grupos de brasileiros que têm dificuldade de fazer as quatro operações
e interpretar um texto. Caiu nas mãos

pessoas, que têm dificuldade de ler e
interpretar.
A Constituição de 88, no Título
I, dos Princípios Fundamentais e no
Título II – Dos direitos e Garantias
Fundamentais, sugere a construção
de instituições de uma sociedade civilizada.
Na sua essência uma Constituição
que sugere a introdução do parlamentarismo, retrato de uma sociedade
madura, civilizada.
Sociedade civilizada se entende por
uma cidadania construída, uma competência administrativa testada e uma
habilidade de resolver conflitos, um caminho para o regime parlamentar, com
o fortalecimento do poder legislativo.
Colocar o povo nas ruas é mais
fácil, pelos medíocres, do que entender
que a Constituição em seus 11 artigos
iniciais, repito 11 artigos (lê-los doe a
cabeça), os poderes são autônomos, independentes e harmônicos e o diálogo
como parte integrante deste processo
constitucional, onde o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário
dirime os conflitos.
Dirigindo o país um presidente que
manifesta a sua falta de vocação para
presidente; um presidente da Câmara
que percebendo a fragilidade do poder
executivo assume a função de líder do
executivo; o presidente do Senado um
ilustre desconhecido e o presidente do
Supremo Tribunal Federal um bacharel
em direito que não conseguiu ingressar
nos quadros da magistratura paulista.
Um aprendiz do direito na Suprema
Corte.
Falta o quê então para resolver os
conflitos entre os poderes:
-Talvez conhecer as quatro operações e interpretar um texto constitucional? Não é preciso ir para as ruas.
Basta ler a Constituição.

Cachoeira Paulista - A Câmara
Municipal, que mais uma vez frustrou
classe pensante ao reprovar sumariamente um pedido de cassação do prefeito Edson Mota, formulado por um dos
moradores da cidade. Por 10 votos a 3,
os vereadores não abriram nem sequer
um processo para investigar os procedimentos. O pedido de cassação havia
se baseado no fato do 'chefe do Executivo' ter sacado seu período de férias
em pecúnia (dinheiro), a revelia da lei.
Pelo teor da denúncia, no início deste
ano, Mota teria sacado, sem usufruir
do direito 'literal de descanso', valores
que compreendem dois salários, seguido
de mais 1/3% dos vencimentos. Para
os eleitores da cidade, que ainda não
haviam digerido a hipótese do prédio
da Santa Casa estar indo a leilão, tomar
conhecimento que o prefeito, na contramão da realidade local, 'embolsa' mais
de R$ 20 mil nesta manobra, é o fim.

Cruzeiro - O prefeito Thales Gabriel, que investiu dois anos e meio de
sua administração para poder exibir
todas as certidões de regularidades
- União, Estado, Previdência Social
e Fundo de Garantia - da Prefeitura,
abrindo possibilidade da cidade voltar
a receber recursos de todas as fontes
dos governos Federal e Estadual. Como
herança dos antecessores, Thales teve
que seguir administrando mais de
R$220 milhões em dívidas acumuladas
ao longo de dez anos, o que limitava
o município na captação de verbas.
Qualquer mortal com conciência e noção de mercado econônico do pedaço
sabe que não foi contando 'estórias' e
com propostas evasivas que o chefe
do Executivo conseguiu tirar Cruzeiro
do Casdastro de Inadimplentes, mas
teve que parcelar e honrar pagamentos,
postura que o credibilizou ainda mais
perante a opinião pública.

O TUG volta a ter gratuidade para jovens aprendizes na cidade; resolução do prefeito Marcus Soliva devolve serviços
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um decreto que regulamenta o
transporte de menores aprendizes
da Guarda Mirim, do Grupo Juvenil
Feminino e de outras entidades de
formação profissional de jovens foi
publicado em Guaratinguetá, no
último dia 27. O texto assegura um
desconto na passagem de ônibus
para os jovens aprendizes, que pode
começar a vigorar já na próxima
semana.
O decreto indica no artigo 1º que
os aprendizes da Guarda Mirim de
Guaratinguetá, do Grupo Feminino
e das entidades com os mesmos fins,
no âmbito municipal, terão o benefício do vale-transporte, seguindo
a Lei Federal nº 7.418. O artigo
2º confirma que passa a ser "de
responsabilidade do empregador a
aquisição dos vales-transportes necessários para os deslocamentos dos
aprendizes, destinados ao percurso
residência-trabalho e vice-versa". O
artigo 3º fixa um prazo de cinco dias
úteis a partir da publicação do de-

creto, para que as entidades encaminhem as relações dos aprendizes com
sua qualificação completa, endereço
e data de admissão. A publicação do
decreto foi feita quase um mês após
o fim da gratuidade das passagens
de ônibus das linhas municipais aos
menores aprendizes da Guarda Mirim
e da Guarda Juvenil, que foi aprovada
na Câmara, em meio a regulamentação do transporte coletivo municipal.
O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB), confirmou que a
medida se estenderá para outras
entidades que têm as mesmas finalidades. As empresas podem adquirir os
cartões de crédito para o transporte
com o desconto embutido para os
estudantes. Medida, que segundo
Soliva, beneficia a empregadora
dos aprendizes e os próprios jovens.
“Isso reduz o preço inclusive para as
empresas que compram os passes
para Guarda Mirim, SOS (Serviço de
Obras Sociais) e outras entidades,
como o Ciee (Centro de Integração
Empresa-Escola), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
que trabalham esses estudantes na

parte de profissionalização. Muitas
vezes a empresa de ônibus não aceita
que a empresa (empregadora dos
aprendizes) vá comprar um passe
para um ‘guardinha’. A partir de agora,
a empresa tem o direito adquirido de
comprar o passe com 50% de desconto como estudante", garantiu Soliva.
Sobre os jovens aprendizes, o prefeito explicou como fica a situação
dos menores que apenas estudam
na Guarda Mirim e ainda não encontraram o primeiro emprego. “(Eles)
terão direito ao desconto. Também
estamos estudando o projeto para que
a Guarda Mirim banque o transporte
dos alunos que estão na Guarda e não
têm emprego fixo ainda, de forma
que a Prefeitura, através do marco
regulatório, estabeleça essa parceria
com o sistema de ensino da GMG e da
SOS", concluiu.
O Jornal Atos procurou o coordenador da Guarda Mirim de
Guaratinguetá, Antônio Pasin, para
comentar o decreto, mas Toninho,
como é conhecido, está em Brasília
cumprindo agenda de trabalho e não
pôde atender a reportagem.
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ano 2002 – completa.
Tr.F: 99192-4002 –
Pinda

Te l e f o n e : 9 9 7 6 2 6804
Sou professora de
inglês, dou aulas
particulares, reforço
escolar, presencial ou
online. Telefone: (11)
96322-1913

VENDO Montana ano
2010 – 1.4 –vermelha
– flex. Tr.F: 996605334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4
–completo – preto.
Tr.F: 99660-5334 –
Pinda
VENDO Gol 1..0 ano
2007 – Flex -2 pts.,
Tr. F: 97401-3304 –
Pinda

98 GLS 2.0 – Tr.F:
99248-7525 – Pinda

VENDO Honda LXL
ano 2011 – compleVENDO Eco Sport to – kit multimídia –
F r e e s t y l e – p r a - pneus novos. Doc.
ta – completa. Tr.F: Ok. Tr.F: 97403-1609
97402-5466 – Pinda – Pinda
VENDO Honda Bis VENDO Astra GL ano
Ex 125 ano 2014 – 99 – GNV – mec.
preta. Tr.F: 99160- perfeita. Tr.F: 991054321 – Pinda
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis VENDO Prisma Max
C100 ano 2002 – ver- 1.4 ano 2011 – báside – doc.ok – revisa- co. Tr.F: 99128-9957
da. Tr.F: 98135-1280 – Pinda
– Pinda
VENDO Cross Fox
VENDO Corsa Clas- 1.6 ano 2009 – comsic 1.0 ano 2008 – pleto – 137.000 km.
prata – completo. Tr.F: 98100-6296 –
Tr. F: 988869-2025 Pinda
– Pinda
VENDO Gol Power
VENDO Coureir flex 1.6 8v – completo –
ano 2008 – vd elet. doc.ok.Tr.F: 98877Tr. F: 9915305024 – 8090 – Pinda
Pinda
VENDO Saveira
VENDO Corsa Hatch CL ano 2000 basia
Maxx Flex 1.0 ano – 15.000 Km. Tr.F:
2006 – prata. Tr.F: 99778-2538 - Pinda
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano LINEA ano 2010 - au2008 – preta. Tr.F: tomático - ar condic.,
99677-1121 – Pinda comp. bordo. Tr.F:
VENDO Honda Bis 3645-2946 - Pinda
ano 2008 – preta – 38 VENDO Peugeot 307
mil km, doc.ok – par- 1.6 ano 2002 cambio
celo no cartão. Tr.F: manual – preto. Tr.F:
99130-5442 – Pinda 99233-1502 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 V E N D O C a p t i v a
– completo ano 2015 Sporte 3.0 – doc.ok –
– prata –IPVA 2019 IPVA 2019 pago. Tr.F:
ok. Tr F: 98818-8407 98192-7952 - Pinda
– Pinda
VENDO Celta ano
VENDO Classic ano 2003 – básico – prata
2008 – 1.0 8v flex, – doc.ok. Tr.F: 98701abaixo da tabela. 9033 – Pinda
Tr.F: 99219-1022 –
VENDO Moto Titan
Pinda
150 KS ano 2005. R$
VENDO Titan KS 150 3.700,00 – parcelo.
– básica ano 2008 Tr.F: 99192-4002 –
– parcelo no cartão. Pinda
Tr.F: 99192-4002 –
VENDO Fan ES 125
Pinda
ano 2010 – partida
VENDO CBX Twister elétrica – parcelo.
250 – completa. Tr.F: Tr.F: 99192-4002 –
99192-4002 – Pinda Pinda
V E N D O C l a s s i c VENDO NX Bros 150
LS 11 completo – 4 na 2009 – completa –
pneus novos/óleo/fil- partida elétrica. Tr.F:
tro. Tr.F: 97403-1609 99192-4002 – Pinda
– Pinda
VENDO CBX 250 –
VENDO Vectra ano

VENDO Gol ano 96
1.6 – G – Tr.F: 997214774 – Pinda
VENDO Celta ano
2012 – 2 pts – cinza
– flex -. Tr.F: 996604002 – Pinda
VENDO Classic ano
2015 – completo –
prata. Tr. F: 996604002 – Pinda
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
Ve n d e - s e A s t r a
automático, ano
2001/2002, Valor R$
10.000,00 Falar com
Marcos no telefone:
3126-3648 ou 996509276
Vendo BIZ 125, partida elétrica, vermelha,
Km38550. Telefone:
99257-7125 ou 31335195
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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 – Araretama – lote inteiro.
Tr.F: 99231-3478 –
Pinda
VENDO Casa – Feital
– c/2dorms., sl, coz.,
quintal. Tr.F: 996718273 - Pinda
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 apartamento
no bairro Santa Rita,
em Aparecida, com
3 quartos, sem garagem. Tratar direto
com o proprietário.
Telefone: 3105-3814
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no
bairro São Dimas,
para 1 ou 2 adultos.
Um quarto, sala,
cozinha, banheiro,
cozinha, área de serviço e garagem. Falar com Carlos, após
as 17hrs. Telefone:
3125-3748
VENDO Casa – Morumbi – c/3dorms.,
á/serv.coberta e fechada, garagem 2
carros, coz., banh.,
quintal grande, acabamento de 1º. Aceita
financiamento. R$
190 mil. Tr.F: 982072275 – Pinda
VENDO Casa – b°
das Campinas – c/4
dorms., coz., sla,
banh., garagem. R$
80 mil. Tr.F: 36482025 – Pinda

ALUGO Kitnet –
Campo Alegre. Tr.F:
99132-5733 – Pinda

VENDO Terreno –
Lot. Cesar Park
– c / 2 0 0 m 2 . Tr. F :
98278-8145 – Pinda

ALUGO apto – Ubatuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz.,
banh., garagem. Tr.F:
99731-8448 - Pinda

VENDO ou TROCO
Sobrado – Santana.
Tr. F: 99103-5458 –
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
Alugo casa no São
Manoel R$ 500,00.
Telefone: 3133-5688
ou 99740-7124 ou
98811-1252
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
Alugo apartamento,
1 quarto, garagem.
no bairro Beira Rio I,
R$ 800,00. Telefone:
3132-7105 ou 997487343
Aluga-se edícula, 3
cômodos, no bairro Santa Luzia, todo
murado. 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 997487343
Alugo casa em Caraguá, 3 quartos, 2
banheiros e demais
dependências, garagem para 4 carros,
50mts da praia indaia.
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no
bairro São Dimas,
para 1 ou 2 pessoas,
com um quarto, sala,
cozinha, banheiro.
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja
de automóveis, continuação da JK, próximo ao IML. Tratar no
telefone: 3132-7171
ou 98175-0186

VENDO ou TROCO
Casa no Morumbi por casa próx.ao
centro, Tr.F: 997883025/99650-0376 –
Pinda
VENDO Casa – Vista
Alegre – c/2 dorms.,

ALUGO casa – Alto VENDO Cadeira gido Cardoso – sem ratória – nova. Tr.F:
g a r a g e m . T r . F : 99110-3753 – Pinda
99254-3702 – Pinda
VENDO Geladeira –
A L U G O K i t n e t – ótimo estado conserpróx. a Esc. João vação – funcionand.
Pedro Cardoso. Tr. F: Tr.F: 99110-3753 –
99637-3371 – Pinda Pinda
ALUGO casa – Crispim – c/qto, coz., varanda, s/garagem.
Tr.: 99225-9227 Pinda

VENDO Prateleira de
aço. Tr.F: 99110-3753
– Pinda

VENDO esmalteira e
1 cadeira de manicuALUGO Apto – Edif. re.Tr.F : 99117-7072
Pedra Bonita – Tr.F: – Pinda
(19) 98840-5500
VENDO freezer –
-Pinda
ótimo estado. Tr. F:
VENDO cirandinha 99134-5803 – Pinda
para manicure com
VENDO beliche. Tr.F:
rodinha de silicone.
99134-5803 – Pinda
R $ 2 9 9 , 0 0 . Tr. F :
99141-1656 – Pinda VENDO Bike aro 26
– preta/cinza. Tr.F:
VENDO Cristaleira
99134-5803 – Pinda
madeira maciça. Tr.
F: 99110-3753 – Pin- VENDO Portão soda
cial – bege – c/cx de
correio – 0,80 x 1,90.
VENDO Esterizador
Tr.F: 99181-4712 –
de alicates – pouco
Pinda
uso. Tr.F: 981684101 – Pinda
VENDO Máquina de
lavar roupas – 10 kg.
VENDO Balcao de
Tr.F: 99721-4774 –
canto – branco –
Pinda
perfeito estado. Tr.F:
99173-4573
VENDO Forno elétrico – tamanho médio.
VENDO Peças proTr.F: 99721-4774 –
vençal e outros proPinda
dutos para festa.
Tr. F: 99105-0792 VENDO Jg de quar– Pinda
to infantil – menina
- Tr.F: 99721-4774
VENDO Aparelho de
– Pinda
musculação completo – ótimo estado. Noivos, toco violino
Tr.F: 99110-3753 – em seu casamento,
Pinda
acompanha violão na
igreja. Ótimo preço.
ALUGO cama elásTelefone: 3156-4611
tica e piscina de bolinha. Tr. F: 98154- Lavo sofá, tapete,
0411 – Pinda
edredon, poltronas.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019 – PROC. 247/2019
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 materiais
de cozinha para a Secretaria de Serviços Municipais, definidas no Termo Referência
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: DIEGO MANCHINI SILVA ME CNPJ: 17.632.051/0001-39
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Valor total de: R$ 7.651,73 (sete mil seiscentos cinquenta e um reais setenta e
três centavos)
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019 – PROC. 252/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição parcelada
de alimentos para Cofee Break para atividades e eventos ofertados pela
SADS, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 06, 09, 11, 12.
Valor total de: R$ 14.018,80 (quatorze mil dezoito reais e oitenta centavos)
EMPRESA: H.M.A. DA SILVA LORENA ME CNPJ: 00.348.272/0001-87
Vencedora dos itens: 05, 07, 08, 10.
Valor total de: R$ 3.252,15 (três mil duzentos cinquenta e dois reais e quinze
centavos)

VENDO ou TROCO
jgs X Box 360. Aceito
cartão. Tr.F: 991872635 – Pinda
VENDO Máquina
de lavar 5kg. Tr.F:
99770-4231/997796215 – Pinda
VENDO armário de
coinha e 1 estante de
sala – ótimo estado.
Tr.F: 99217-9335 –
Pinda
VENDO bebe conforto e ferro a vapor.
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zerada. TrF: 98257-4504
– Pinda
VENDO celular K10
(LG). T.F: 991458615 – Pinda
VENDO geladeira 2
portas Eletrolux frost
free – branca – 110v.
Tr.F: 99171-0698 –
Pinda
VENDO Máquina de
assar frango – semi
nova – capac.38 frangos. Tr. F: 981699692 – Pinda
VENDO Mesa de
escritório c/ gavetas – 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 Consul 4bcs – automático. Tr.F: 99613-1605
– Pinda
VENDO geladeira
expositora – ótimo
estado. Tr.F: 991561463 – Pinda
VENDO Lavatório
(salão) usado, mesa
de manicure – ótimo
estado. Tr.F: 981487778 – Pinda
VENDO monitor 14

polegadas e roteador
TPLink, Tr.F: 974048298 – Pinda
FAÇO pequenas mudanças e fretes. Tr.F:
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães
caseiro recheado e
rosca. Tr.F: 991581706 - 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:
3122-1090 ou 991430245
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: 988439013
Socorro de elétrica,
encanador, serviços
gerais. Júnior. Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro para trabalhar
no mototáxi da palha,
falar com Rubinho.

Faxineira e diarista, à
disposição para combinar. Silvia, telefone:
99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 40.00, caminhão 3/4. Trabalho
qualquer dia 31264265 ou 99703-1020
Monto e desmonto,
conserto móveis em
geral. Atendo todo o
vale. Telefone: 31334452 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: 3125-1136
ou 99776-6640
Montador. Monto e
desmonto e conserto móveis em geral.
Atendo todo o vale.
Telefone: 3133-4452
ou 99605-0149. Falar
com Jean
Jardineiro Waldir, manutenção 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:
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Câmara aprova criação de novos cargos

Aprovado por unânimidade, projeto de lei abre 32 postos em Guará e altera nomenclatura de empregos
Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
aprovou de forma unânime, na
última quinta-feira, o projeto
de lei do Executivo que cria
cargos, altera a nomenclatura
de emprego permanente e o
salário de auxiliar jurídico no
quadro geral da Prefeitura. O
impacto financeiro aos cofres
públicos com a criação dos
novos cargos será de R$ 1,235
milhão neste ano.
Foram criados nove cargos
de dentista de Saúde da Família, dez para fiscal de posturas,
um de engenheiro de tráfego,
dois para engenheiro orçamentista, cinco de gestor de
contratos e outros cinco para
auxiliares jurídicos. A nomenclatura de engenheiro elétrico
foi alterada para engenheiro
eletricista.
Para 2020 e 2021, o Executivo pagará pelos novos cargos
um total de R$1.825.847,94.
O PL foi encaminhado ao

O prefeito Marcus Soliva passa a trabalhar com 32 novos cargos; impacto inicial será de R$ 1,2 milhão

Legislativo com todo o detalhamento referente ao impacto
financeiro que as criações e
alterações causarão às contas
da Prefeitura. O presidente da
Câmara, Marcelo Coutinho, o
“Celão” (PSD), afirmou que a
iniciativa é positiva e o documento foi bem estudado pela
Casa antes de entrar em votação. “Ressaltando e reforçando
que serão cargos ocupados por
servidores de carreira, o prefeito não tem, portanto, aquela
livre nomeação. Hoje temos
muitas discussões sobre nomeações políticas. São 27 cargos
técnicos”, afirmou Celão, após
a votação em plenário.
O vereador Marcos Evangelista (PSDB) preside a comissão
de Finanças, uma das responsáveis pela análise do documento
encaminhado à Câmara.
O tucano foi questionado se
o Executivo terá condições de
arcar com os novos gastos, já
que o percentual investido no
pagamento da folha salarial
dos servidores estava próximo

à margem de segurança fixada
pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.
“Em 2018, havia uma folha
de pagamento comprometida
em quase 50%. No ano passado tivemos pico de 51,3%,
salvo engano, o que nos deixou
preocupados. Nós observamos
na prestação de contas deste
quadrimestre que a folha, hoje,
está comprometida em 44%,
que foi provocada devido ao
aumento de arrecadação",
afirmou o parlamentar, que
participou, horas antes da votação, da prestação de contas
da secretaria da Fazenda do
município.
Saúde – No projeto fica estabelecido que os dentistas
dos PSF (Postos de Saúde da
Família) trabalharão fixamente
em cada uma das oito unidades
de Guaratinguetá, em carga
horária de oito horas por dia.
Foram abertas nove vagas, pois
o Executivo pretende expandir
as unidades de PSF para outras
regiões do município.

Justiça cancela 44 mil títulos
devido à ausênsias na região
Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico
Especialidade em Gesso
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País tem 1.247.066 registros anulados pelo TSE; corte
de registros pode afetar eleições municipais para 2020
Foto: Reprodução

Larissa Diamantino
Região

A Justiça Eleitoral fechou na
última semana a relação sobre
a quantidade de pessoas, por
região, que tiveram o título de
eleitor cancelado por ausência
aos três últimos pleitos. A
medida pode afetar os dados
das cidades da região a partir
de 2020, com as eleições municipais.
De acordo com as informações divulgadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), cada
turno é contabilizado como
uma eleição, bem como pleitos
suplementares realizados. Em
todo o País, 2.486.495 títulos
foram cancelados, sendo que
na região Sudeste, 1.247.066
eleitores perderam seus títulos.
O estado de São Paulo lidera
o número de cancelamentos,
com 671.500 títulos cancelados, seguido do Rio de Janeiro
que teve 299.121. Na Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba, 44 mil títulos foram
cancelados. Em parte do Vale
Histórico, o município que
lidera esse resultado é Guaratinguetá (1.764), seguida
de Lorena (1.225), Aparecida
(622), Potim (210), Roseira
(130), Canas (54) e Piquete
(19).
Entre as capitais, a cidade
de São Paulo também está à
frente no ranking de títulos
cancelados por ausência nas
eleições, quando registrou
199.136 documentos bloqueados. “Agora, os eleitores que tiveram seus títulos cancelados

Título de eleitor volta à ativa em 2020, com as eleições municipais

deverão procurar o Cartório
Eleitoral de sua região para
regularizar, após o pagamento
de multa (R$ 3,50)”, explicou a
chefe de Cartório de Guaratinguetá, Cintia Maria Cardoso.

WI-FI PLUS COM MAIS ALCANCE É
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Para saber de o título foi
cancelado, é necessário consultar a situação no Portal do
TSE, dentro na área ‘serviços
ao eleitor - situação eleitoral
- consulta por nome ou título’.
De acordo com o Tribunal,
o eleitor também pode comparecer a qualquer cartório
eleitoral portando documento
de identificação, com foto.
Eleitores que ainda não
regularizaram o seu título de
eleitor com a biometria e teve
seu título cancelado devido
à ausência nas eleições, de
acordo com Cintia Maria, terá
o documento regularizado
automaticamente, no ato da
correção. “A regularização só
será possível se não houver
nenhuma circunstância que
impeça o eleitor de fazer a
quitação como, por exemplo,
omissão de prestação de contas de campanha, por perda
ou suspensão de direitos políticos”, ressaltou.
O site para consulta e o
início do processo de regularização é tse.jus.br.

