
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2019 N.º 3.433R$ 1,50ANO 26

Emenda federal garante recursos para ruas e avenidas em bairro que é foco de reclamações

Vila Bela recebe pavimentação com 
verba de R$ 241 mil em Guaratinguetá

Rua no bairro Vila Bela, que teve confirmada obra de pavimentação na última semana pelo governo Soliva
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foram liberados R$ 241 
mil através de emenda par-
lamentar para pavimentação 
de vias na Vila Bela, bairro de 
Guaratinguetá. O recurso deve 
cair nos cofres municipais nas 
próximas semanas e será usado 
para drenar e pavimentar pelo 
menos duas ruas. A verba che-
ga ao município após apresen-
tação de projeto e aprovação 
de emenda, solicitada pelo 
deputado federal Eduardo Cury 
(PSDB).

Oparlamentar esteve em 
Guaratinguetá meses atrás e se 
reuniu com o prefeito Marcus 
Soliva (PSB), quando foi feita a 
solicitação do recurso. A Vila 
Bela é um dos bairros que 
mais carece de investimentos 
na infraestrutura urbana da 

cidade. Ainda neste ano, mo-
radores da região se reuniram 
com representantes da Prefei-
tura para solicitar melhorias 
imediatas. Entre os pedidos, a 
pavimentação.

O anúncio do recurso foi 
feito por Soliva, na última 
segunda-feira. O prefeito ga-
rantiu que a pavimentação 
será asfáltica e não através de 
bloquetes. “Trata-se de uma 
emenda impositiva”, afirmou. 
“Os R$ 241 mil nós vamos 
definir agora, pois a verba é 
para pavimentação asfáltica 
na Vila Bela. Vamos definir 
com a equipe do Planejamento 
para resolver qual trecho nós 
iremos fazer”.

O projeto será apresentado 
para a Caixa Econômica Fe-
deral e para a secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
segundo Soliva. “Isso para que 
a gente consiga liberação dessa 

verba o mais rápido possível e 
executá-la. Já fizemos quatro 
ruas do Vila Bela no fim de 
2017 e 2018, agora temos 
mais essa verba que acredi-
tamos que dê para fazer mais 
duas ruas”, explicou.

Segundo o prefeito, para as 
ruas mais extensas e a avenida 
dos Escritores, serão neces-
sárias verbas acima de R$ 1 
milhão, devido à complexidade 
do trabalho. “Como a maioria 
dos moradores estão nas ruas 
onde não têm pavimento e não 
é na avenida dos Escritores, é 
importante a gente deixar essa 
avenida por último e fazer as 
vias onde têm residências”.

As obras de pavimentação 
devem durar de dois a três 
meses. Como ainda não foi 
apresentado o projeto para rea-
lização dos trabalhos na região, 
não há expectativa de início e 
conclusão da pavimentação.

Projeto da Carteira de Identificação Autista tem prazo de 15 dias para expedição e validade de cinco anos

Câmara de Cruzeiro discute criação de documento 
para priorizar atendimento a pessoas com TEA

Bruna Castro
Cruzeiro 

Um projeto de lei que propõe 
a criação da CIA (Carteira de 
Identificação do Autista) en-
trou na pauta da Câmara de 
Cruzeiro na última segunda-
-feira. A resolução é de autoria 
do vereador Sandro Felipe (PR), 
e tem como finalidade mapear 
o número de pessoas que 
possuem o TEA (Transtorno 
de Espectro Autista) na cidade.

O TEA é definido como uma 
disfunção neurológica descrita 
por variações comportamen-
tais sociais, de comunicação 
ou linguagem, em diferentes 
graus de intensidade. De acor-
do com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), em 2017 
uma em cada 160 crianças pos-
suíam o TEA. O diagnóstico é 
feito geralmente nos primeiros 
anos de vida.

Para o vereador, a falta de 
informações sobre o autismo, 
assim como o reconhecimento 
daqueles que possuem o trans-
torno, foram as motivações 
do projeto em Cruzeiro. “O 
principal objetivo da carteira 
é facilitar a identificação das 
pessoas autistas para que 
tenham assegurados os seus di-
reitos, inclusive o atendimento 
preferencial”, explicou.

Em relação aos procedimen-
tos necessários para o cadas-
tro, o autor da proposta des-
creveu quais os documentos 
necessários para a aquisição 
do documento. “A Carteira será 

“Muitos autistas, que às vezes 
precisam de atendimento 
médico, seja no particular ou 
no público, geralmente têm 
dificuldades no atendimento. 
Com essa lei sendo aprovada, 
eu acredito que vamos ter uma 
facilitação maior”, projetou.

Em Cruzeiro é realizada 
anualmente a “Caminhada 
Inclusiva”, que promove a 
compreensão da população 
em relação às deficiências 
físicas e cognitivas. Em 2019, 

os voluntários foram às ruas 
no dia 27 de abril, com o 
tema “Existem barreiras, e se 
fosse seu filho?”. A caminhada 
partiu da praça Antero Neves. 
Todo o lucro obtido com a 
venda das camisetas usadas 
no evento é direcionado para 
o custeamento de palestras 
organizadas posteriormente 
pela organização.

Cidades vizinhas também re-
cebem caminhadas pela causa, 
além de seminários e palestras 

Ana Paula posa ao lado dos filhos de João Felipe e Matheus, que tem TEA; expectativa para melhor informação e assistência com novo projeto
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expedida sem qualquer custo 
por meio de requerimento 
devidamente preenchido e 
assinado pelo interessado ou 
pelo seu representante legal, 
acompanhado do relatório mé-
dico e documentos pessoais, 
bem como de seus pais”.

Mãe de Matheus, 14 anos, 
e de João Felipe de 9, a dona 
de casa Ana Paula Freitas, 40 
anos, relembrou como foi o 
diagnóstico do filho mais ve-
lho, à época com dois anos de 
idade. “No começo foi muito 
difícil, até as professoras me 
chamaram e falaram que ele 
teria que ir para a Apae (As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), porque descon-
fiavam que ele era autista, mas 
teria que ser diagnosticado”.

Ana contou como foi a recep-
ção por parte da família. “Meu 
marido não queria aceitar 
muito na época. Eu falava e ele 
dizia que o Matheus era muito 
hiperativo e que com o tempo 
ele iria falar”.

Para a dona de casa, a vi-
sibilidade é um dos maiores 
benefícios para as crianças 
e jovens autistas da cidade. 
“São muitas as necessidades 
do meu filho e de outras crian-
ças com autismo. Tendo uma 
identificação, um diagnóstico 
fechado, podemos melhorar os 
direitos deles” 

Sandro Felipe explicou que 
os benefícios previstos com a 
aprovação do projeto serão 
voltados ao acesso dos autistas 
na rede municipal da saúde. 

que buscam orientar não só os 
familiares de pessoas com o 
TEA, mas também professores, 
amigos, órgãos educacionais e 
a comunidade.

Além das ações nas ruas, o 
Instituto Cacau, de Lorena, pro-
moveu curso de alfabetização 
para TEA. Em Guaratinguetá, 
o Cine Azul, parceria entre o 
movimento “Mais Sobre o TEA” 
e o Buriti Shopping, exibiu 
sessões do filme “Dumbo” para 
crianças autistas, acompanha-

das de seus responsáveis.
Sobre importância da criação 

de um projeto como a CIA, o ve-
reador Sandro Felipe destacou 
que já houveram outros que 
possuíam a mesma relevância 
social, mas que não seguiram 
adiante. “Vamos ficar de olho 
no que tange à colocação em 
prática dessa lei, porque in-
felizmente, aqui em Cruzeiro, 
aprovamos dezenas de leis 
boas que acabam ficando en-
gavetadas”, lamentou.
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Atos e Fatos
“Abomino as ditaduras de todo 
gênero, militares ou científicas. 
Coroadas ou populares”

Márcio Meirelles Rui Barbosa

O AI – 5 DO POSTO 
IPIRANGA

A dificuldade de se informar no 
país com uma imprensa que já foi in-
dependente do capital, de ideologias, 
culta, com jornalistas de formação. 
A televisão é para esquecer, continua 
desinformando. Como sempre!

A baixa formação dos repórteres, 
a falta de uma interpretação dos fatos 
pelo editor. A impressão é que tudo é 
publicado sem o crivo do bom senso.

O presidente Bolsonaro foi apre-
sentado ao Paulo Guedes, empresário 
do setor de educação, homem do 
mercado financeiro, professor de 
economia,  liberal, sem vínculo par-
tidário, apenas um brasileiro que se 
propôs a dirigir a economia do país 
e o candidato a presidência sem ne-
nhum conhecimento, e o que fazer na 
economia, o nomeou. Daí o apelido 
Posto Ipiranga!

Espera-se que um presidente não 
ignore a capacidade de seu ministro 

da economia e não se disponha a en-
tender o seu ofício. O país teve caso 
de ministro da fazenda que levou o 
país para o buraco. Vários!

Paulo Guedes montou uma com-
petente equipe onde fala mais com 
seus comandados do que com o presi-
dente que demonstra claramente total 
desinteresse pelo o assunto econômi-
co. O Paulo é que sabe..., pergunte a 
ele..., isso é com o Paulo.... Para o 
ministro este é o melhor dos mundos 
para trabalhar, produzir, pois você não 
tem ninguém cobrando resultado e 
dando palpites.

O mundo do ministro Paulo Gue-
des resume ao seu plano de governo, 
introduzindo o liberalismo no país de 
forma leve e descontraída. O mundo 
do ministro é sua sala de trabalho, 
os relatórios e planilhas e o compa-
nheirismo e profissionalismo de sua 
competente equipe de trabalho

A sua opinião sobre os movimen-
tos de rua no Chile, Bolívia, Equador 
e a atitude do ex-presidente-presidi-
ário de chamar o povo para as ruas 
contra o governo, ou o presidente 
Bolsonaro, um desabafo que se dá 
entre amigos e companheiros de 
trabalho: ”olha gente se pretendem 
voltar às ruas, quebradeira e pauleira, 
esses malucos, dentro do governo, 
vão editar o AI-5.” O receio é dele 
também que é um liberal!

Pronto, o estopim para a imprensa 
fazer um barulho infernal onde jorna-
listas de renome se posicionaram de 

forma ridícula onde nenhum membro 
do governo pode falar em AI-5, mas 
o ex-presidente-presidiário pode falar 
em tocar fogo nas ruas.

Falta a imprensa brasileira leitura 
sobre a história política do país. O Ato 
Institucional no.5 foi um processo. 
Releia a história.

Em 9 de abril de1964 foi publi-
cado o Ato Institucional AI-1, que, 
entre outras medidas, legitimava o 
golpe e concedia maior poder ao 
presidente. A partir do AI-1, o chefe 
do Executivo teria condições de apre-
sentar emendas constitucionais ao 
Congresso e aprová-las por maioria 
simples, suspender temporariamente 
os direitos políticos de qualquer cida-
dão por dez anos e decretar estado de 
sítio. Com as eleições de 1965, com 
forte predominância da oposição nos 
cargos eletivos, o governo militar ex-
tingue os partidos políticos, até então 
vigentes, e decreta o AI-2 em 27 de 
outubro de 1965.

O AI -2, reforça a autonomia do 
presidente para decretar a recessão 
do Poder Legislativo, elimina a elei-
ções diretas, e cria os dois partidos: 
Aliança Renovadora Nacional (Are-
na), partido do governo, e opositor o 
Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB).

Em fevereiro de 1966, o governo 
decretou o AI-3, suprimindo as elei-
ções diretas para governadores dos 
estados e prefeitos das capitais, e ao 
Congresso Nacional a possibilidade 
de eleger o presidente.

Em 7 de dezembro de 1966, foi 
lançado o AI-4, que convocava de-
putados e senadores para eleger o 
novo presidente e elaborar uma nova 
Constituição. Aprovada em janeiro 
de 1967, a Carta legitimou o Estado 
autoritário – ou seja, a ditadura – e 
manteve o Poder Legislativo subor-
dinado ao Executivo.

Em dezembro de 1968, o AI-5 
foi decretado e deve ser visto como 
resultado de um processo de im-
plantação do autoritarismo no Brasil 
iniciado em 1964 com a derrubada de 
Jango Goulart. Portanto, resultado de 
um processo que visava governar o 
Brasil de maneira autoritária. Como 
se vê não é com um jipe, um cabo e 
um sargento que se fecha o Supremo 
Tribunal Federal e muito menos uma 
família toma o poder.

Será que a imprensa não está 
arquitetando um processo de impe-
achment!

"Será que a imprensa não está 
arquitetando um processo 

de impeachment!”

Santa Casa de Cachoeira segue 
com indefinição depois de 
decisão judicial na cidade
Com dívida de R$ 11 milhões, prédio pode ser avaliado por 
corretor de imóvel e vendido a pessoa física ou jurídica

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista 

Um assunto recorrente e preocu-
pante em Cachoeira Paulista é a saúde, 
e essa novela está longe de acabar. Na 
última semana, uma decisão judicial 
movimentou as ruas da cidade. O 
processo, que estava em tramitação na 
Justiça, foi votado e uma nova decisão 
permite que o prédio da Santa Casa 
seja vendido para qualquer pessoa, 
seja física ou jurídica. 

Em abril, a Justiça determinou o 
leilão da sede da Santa Casa, consi-
derada a principal alternativa para o 

pagamento das dívidas trabalhistas, 
no valor de R$11 milhões, de cerca 
de duzentos ex-funcionários. O pro-
cesso ficou suspenso tendo em vista 
o primeiro leilão ser deserto. O juiz 
havia autorizado a venda particular do 
imóvel, sendo o corretor possibilitado 
de avaliar e vender. Após a decisão, a 
Prefeitura entrou com um embarco 
de terceiro, ou seja, uma nova ação 
de “usucapião” da Santa Casa, mas o 
recurso foi julgado improcedente, ou 
seja, o processo inicial de execução 
volta a ocorrer, trazendo a possibili-
dade novamente de o corretor fazer 
a avaliação e a venda particular do 
prédio.

Histórico – Há mais de uma década 
sob intervenção municipal e mergu-
lhada em uma grave crise financeira, 
a direção da Santa Casa, desde 2014, 
é alvo de uma ação coletiva de ex-em-
pregados que cobram o pagamento de 
seus direitos trabalhistas.

Buscando uma solução para o caso, 
desde o ano passado a Justiça, através 
da Vara do Trabalho de Lorena, e a 
atual gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Edson Mota (PL) dis-
cutiam alternativas para o fim do 
impasse.

A notícia causou preocupação pelas 
ruas de Cachoeira, já que o prédio 
abriga o único hospital da cidade.

A Santa Casa de Cachoeira Paulista, que após leilão sem pretendentes, volta à negociação com corretores de imóveis
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Pinda recebe três ambulâncias para 
serviço de transporte de pacientes

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhangaba 
adquiriu na última semana três am-
bulâncias 0 km para a secretaria de 
Saúde. Além dessas, a Prefeitura deve 
entregar outros quatro veículos no 
início de janeiro de 2020.

As ambulâncias estão no pátio do 
Transporte da Saúde aguardando 
emplacamento e seguro, antes de ser 
colocado em uso, o que deve acontecer 
até o final de dezembro. Segundo a 
secretária adjunta de Saúde, Mariana 
Freire, a intenção é que uma ambulân-
cia seja destinada para a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) de Moreira 
César, e as outras duas fiquem a ser-

viço do departamento de transporte, 
tanto para questões internas como 
para as externas, que são a maioria. 
“Em janeiro, a Prefeitura pretende, 
através de contrato de locação, alu-
gar mais quatro ambulâncias para 
atender a cidade”, comentou.

Todos os veículos já estão equipa-
dos, inclusive com mobiliário, macas, 
cadeiras e outros itens necessários 
para a utilização. Além da parte da 
frente para motorista, elas possuem 
acesso lateral e traseiro para equipes, 
pacientes e acompanhantes.

Cada ambulância custou R$ 159 
mil, sendo R$ 100 mil de emenda 
estadual do deputado Estevam Galvão 
(DEM), R$ 50 mil do tesouro munici-
pal, por meio de verba impositiva da 
vereadora Gislene Cardoso (DEM), 

R$9 mil do Executivo e o restante 
utilizado com recurso federal.

Transporte – Atendendo a uma 
solicitação dos moradores, o Trans-
porte da Saúde alterou o horário de 
atendimento de confirmação das 
viagens. Desde a última terça-feira, a 
confirmação de horário das viagens 
estão sendo realizadas a partir das 
18h pelo telefone (12) 3644-5221.

De acordo com os responsáveis pelo 
Transporte da Saúde, a mudança foi 
motivada pela necessidade dos mora-
dores conseguirem ligar apenas após 
o horário comercial, devido a trabalho.

O setor de transporte fica à rua 
Major José dos Santos Moreira, nº 
615, na Vila Bourguese, em frente ao 
Velório Municipal e atende também 
pelo telefone (12) 3644-5914.

Novas ambulâncias de Pindamonhangaba; Prefeitura anuncia reforço no serviço de transporte de pacientes na cidade
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Com investimento de R$ 477 mil, transporte será destinado para 
Unidade de Pronto Atendimento de Moreira César e serviços externos

Sindicato dos Servidores Municipais 
de Guaratinguetá

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições, e de acordo com 
o Estatuto Social da entidade, CONVOCA todos (as) trabalhadores (as) da 
Prefeitura Municipal de Guaratinguetá e da CODESG, ASSOCIADOS (as) 
a este Sindicato para a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no dia 
19 de Dezembro de 2019 no salão social do SISEMUG, LOCALZADO A 
RUA ALBERTO TORRES, 111 – VILA PARAIBA; em primeira convocação 
às 19h e em segunda convocação às 19h30min conforme determina o 
Estatuto Social da entidade e obedecerá ao único ponto de pauta:

1 – Apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício seguinte.
Guaratinguetá, 13 de Dezembro de 2019.

José Eduardo Ayres de Oliveira
Presidente SISEMUG
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-

tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 

fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -

ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 

semi nova.  At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115 -
3821

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-

7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/19 - PROC: 674/19

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO no Pregão Presencial 
109/2019 Processo 674/2019, cujo o objeto é Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar visando o preparo 
e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico- sanitárias 
adequadas que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes  
mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios (exceto aqueles 
adquiridos através da Agricultura Familiar conforme legislação vigente, em especial
às disposições contidas na Resolução 26 do FNDE) e demais insumos, preparação
e distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e preventiva
dos equipamentos e utensílios utilizados, com emprego de mão-de-obra 
especializada e treinada de Cozinheiro(a) Escolar e supervisão de Nutricionistas, 
incluindo a execução de serviços de limpeza das cozinhas e despensas das 
Unidades Escolares.
No Anexo III do edital, onde lê-se “CMEI Alice Campos de Olivas – 1188 alunos”,
leia-se “CMEI Alice Campos de Olivas – 118 alunos”.
No Anexo IV do edital, onde lê-se “C1a TARDE”, leia-se “C1b TARDE”.
No Anexo IV do edital, onde lê-se “C2a TARDE”, leia-se “C2b TARDE”.
No Anexo IV do edital, CARDÁPIO KIT LANCHE – C9 - OPÇÃO 2, onde lê-se
“COOKIES INDIVIDUAL (S/RECHEIO 40g-1 unid) + BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE
(200ML EMBALAGEM UHT) OU + NÉCTAR DE FRUTAS (200ML EMBALAGEM
UHT) + 1 FRUTA (mín 100g) OU BARRA DE CEREAL (25G EMBALAGEM
INDIVIDUAL) + 1 COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ml.”, leia-se “COOKIES
INDIVIDUAL (S/RECHEIO 40g-1 unid) + BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE (200ML
EMBALAGEM UHT) OU NÉCTAR DE FRUTAS (200ML EMBALAGEM UHT) + 1
FRUTA (mín 100g) OU BARRA DE CEREAL (25G EMBALAGEM INDIVIDUAL) + 1
COPO DE ÁGUA MINERAL 200 ml”.
O total de Alunos Matriculados está correto com o registro de 8.682 alunos.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2019 – PROC. N. 669/2019
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 
material de pintura para consertos e manutenção dos próprios públicos do 
município, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: JCB MATERIAIS LTDA ME CNPJ Nº: 07.364.386/0001-60
Vencedora dos itens: 01,02,15,16,23,24
Valor total: R$ 18.560,00(dezoito mil quinhentos e sessenta reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,19,20,60,61,62,63,66,
67,70,71,74,75,102, 103,104,105,108,109,112,113,114,115
Valor total: R$ 18.810,00(dezoito mil oitocentos e dez reais)
EMPRESA: ENEK – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.860.040/0001-52
Vencedora dos itens: 17,18,84,85,94,95
Valor total: R$ 26.030,00(vinte e seis mil e trinta reais)
EMPRESA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 33.130.762/0001-61
Vencedora dos itens: 21,22,88,89,98,99
Valor total: R$ 20.073,00(vinte mil setenta e três reais)
EMPRESA: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
CNPJ Nº: 22.014.876/0001-20
Vencedora dos itens: 25,26,86,87,90,91,92,93
Valor total: R$ 26.473,60(vinte e seis mil quatrocentos setenta e três reais e 
sessenta centavos)
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI EPP
CNPJ Nº: 08.001.150/0001-21
Vencedora dos itens: 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4,43,44,49
,50,51,52,53,54,55,56, 58,59,64,65,68,69,72,73,76,77,106,107,116,117,118,119
,120,121
Valor total: R$ 22.388,50 (vinte e dois mil trezentos oitenta e oito reais e cinquenta 
centavos)
EMPRESA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIOAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 08.932.903/0001-12
Vencedora dos itens: 45,46,47,48,57,78,79,80,81,82,83,96,97,110,111
Valor total: R$ 25.484,00(vinte e cinco mil quatrocentos oitenta e quatro reais)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP
CNPJ Nº: 03.672.104/0001-30
Vencedora dos itens: 100,101
Valor total: R$ 19.905,00(dezenove mil novecentos e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 – Processo nº 8853/18 GPRO – PP nº 97/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.836.056/0001-20
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 326/15, decorrente do Processo Licitatório 
nº 871/15, Pregão Presencial nº 97/15, firmado em 03 de dezembro de 2015, nos 
termos previstos em sua Cláusula 2.3.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 03 de dezembro de 2019.
Cláusula Terceira – Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as partes, no
percentual de 3,161% (três inteiros centos e sessenta e um milésimos por cento),
perfazendo o montante de R$ 16.990,31 (dezesseis mil novecentos noventa reais 
trinta e um centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
Cláusula Quarta– A cláusula 4.1 do contrato nº 326/15 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“4.1 – O valor a ser pago pela CONTRATANTE será de R$ 554.403,11 (quinhentos
cinquenta e quatro mil quatrocentos e três reais e onze centavos), e corresponderá 
ao valor total da proposta apresentada pela Contratada”.
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: 03/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo nº 10640/2019GPRO – PP nº 107/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE LTDA CNPJ: 51.784.098/0001-56
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo tem por objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 219/18, decorrente do Processo Licitatório
nº 578/18, Pregão Presencial nº 107/18, firmado em 11 de dezembro de 2018, nos
termos previstos em sua Cláusula 2.1.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 11 de dezembro de 2019.
Cláusula Terceira – Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Quarta – O valor global do presente termo aditivo é de R$ 1.716.834,65
(um milhão setecentos e dezesseis mil oitocentos trinta e quatro reais sessenta e
cinco centavos).
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 117/19 PROC. Nº 715/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de 
serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo 
Comutado) linhas digitais e analógicas com locação de equipamentos PABX, a 
realizar-se às 09h30min do dia 14 de Janeiro de 2020, 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2019 – PROC. N. 674/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar 
visando o preparo e distribuição balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes,
mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, 
preparação e distribuição nos locais de consumo, logística, manutenção corretiva e 
preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, com emprego de mão de obra 
especializada e treinada de cozinheiro(a) escolar e supervisão de nutricionistas, 
incluindo a execução de serviços de limpeza das cozinhas e despensas das 
unidades escolares, de acordo com o dispositivo e demais normas técnicas 
estabelecidas pelo Programa Nacional de alimentação escolar, leis trabalhistas 
e sanitárias vigentes e demais dispositivos legais e regulamentares afetos à 
matéria, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 61.980.272/0001-90
Valor total: R$ 11.199.539,00(onze milhões cento noventa e nove mil quinhentos 
trinta e nove reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE AJUSTAMENTO N° 01/19 Processo Administrativo n° 
2.992/2019. Destina-se o Termo de Ajustamento o ressarcimento ao 
erário decorrente da avaliação irregular das prestações de contas da 
OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth, CNPJ n° 
51.783.728/0001-78 referente ao Termo de Colaboração n° 15/2017, 
Termo Aditivo nº 01/2018 a ser promovido por meios de ações 
compensatórias de interesse público, conforme definido no novo plano 
de trabalho, o qual tem como objeto: atender um idoso em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica por ausência de acesso a serviços e 
oportunidades de convívio familiar e comunitário. Fixa – se o valor de R$ 
4.468,01 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e um centavo) 
ao presente instrumento. Vigência: O presente termo de ajustamento 
entrará em vigor em 01/01/2020 e terá duração de 5 (cinco) meses. Data 
de Assinatura: 10 de dezembro de 2019.
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Ministério Público pede exoneração de 
44 cargos da Educação em Aparecida
Prefeitura deve articular ações para não prejudicar planejamento da rede municipal de ensino para 2020

Rafael Rodrigues
Aparecida

O Ministério Público de Apa-
recida pediu que a Prefeitura 
exonere até o próximo dia 19, 
44 funcionários lotados na se-
cretaria de Educação, contrata-
dos atualmente sob regime de 
comissão (cargo de confiança). 
No documento, a Promotoria 
alega que a lei que criou os 
cargos foi revogada, e por con-
ta disso, os funcionários não 
poderiam estar trabalhando. 
Em caso de não cumprimento, 
o MP pode entrar com medidas 
legais a fim de punir os atuais 
gestores do município.

A administração confirmou 
o pedido da Promotoria e 

afirmou que cumprirá a de-
terminação até o próximo dia 
18. Segundo o secretário de 
Administração, Cláudio Gibelli, 
a intenção é que com o final 
do ano letivo, a determinação 
seja acatada pelo Executivo. “A 
prefeita (Dina Moraes – PDT) 
vai acatar a recomendação, e 
a previsão é de que até o dia 
18 todos os funcionários serão 
exonerados, até mesmo porque 
estamos no fim do ano letivo 
e isso não vai gerar nenhum 
problema, por enquanto”.

Apesar de acatar com tran-
quilidade a determinação, a 
Prefeitura deve correr contra 
o tempo para remanejar fun-
cionários da Educação para 
ocuparem os postos que ficarão 

vagos. Gibelli não soube pre-
cisar como ficarão as funções 
em 2020. Pelo documento 
da Promotoria, são vários os 
cargos em evidência, entre eles 
de direção e vice-direção das 
escolas municipais. 

Gibelli disse ainda que como 
a decisão pegou a administra-
ção de surpresa, ainda não se 
sabe se o mais certo será um 
remanejamento de funcioná-
rios, ou até mesmo a criação 
de um concurso público para 
o preenchimento das vagas. 

A última opção pode esbarrar 
na aprovação da Câmara, já que 
se a decisão judicial considera 
os cargos irregulares. As vagas 
terão que ser criadas, antes de 
lançarem qualquer prova.

À reportagem do Jornal Atos, 
foi informado que a secretária 
de Educação não comentaria 
o caso, e que apenas Gibelli 
(Administração) falaria sobre 
o assunto. A medida impediu 
o acesso a informações como 
quais ações serão tomadas pela 
pasta para não prejudicar o 
planejamento educacional de 
Aparecida do ano que vem. O 
secretário de Administração se 
limitou a informar que “a secre-
tária de Educação, juntamente 
com a prefeita, estudam uma 
maneira de não comprometer 
o início do ano letivo do ano 
que vem”. 

Com o cumprimento da 
recomendação, haverá uma 
redução considerável na folha 

de pagamento da Prefeitura, 
mas Gibelli disse que ao mesmo 
tempo, a situação pode com-
prometer o funcionamento da 

pasta, sem os funcionários. “A 
folha de pagamento será desa-
fogada, mas em contrapartida a 
prestação de serviço não”.

Escola Carlos Chagas, no Centro de Aparecida; Educação perde cargos

Fotos: Leandro Oliveira

Empreendimento de conjunto habitacional estava parado desde a falência de construtora; obras foram retormada

Estado retoma obras de 62 casa da CDHU em Aparecida

Rafael Rodrigues
Aparecida 

O sonho da casa própria 
está cada vez mais perto de 
virar realidade para famílias 
de Aparecida que aguardam a 
conclusão das obras de cons-
trução de 62 casas através 
do CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo), entre os bairros Santa 
Terezinha e Vila Mariana. A 
retomada dos trabalhos foi 
anunciada esta semana pelo 
superintendente do órgão na 
região, Francisco Assis Vieira, 
o Chesco. 

Ele revelou que já foi dada 
a ordem de serviço, e a em-
presa vencedora da licitação 
tem até o próximo dia 15 
para fixar a placa indicativa 
da obra, com valores e prazos. 
“Já fizemos a nossa reunião 

técnica, envolvendo os enge-
nheiros da empresa e nossos 
fiscais para que comecem o 
quanto antes todo trabalho”, 
garantiu.

As obras da CDHU em Apa-
recida haviam sido parali-
sadas depois de problemas 
com a antiga empresa, Via 
Sol, que decretou falência. 
Em fevereiro, trabalhadores 
da construção das unidades 
chegaram a cruzar os braços 
por falta de pagamento e 
pelas péssimas condições de 
trabalho.

Desde então, o Estado ini-
ciou outro processo licitató-
rio, concluído em outubro. 
A vencedora do certame do 
conjunto Aparecida B foi a 
Jaguar Construções, que vai 
trabalhar com orçamento de 
R$ 3.447.893.

As obras eram para terem 
sido iniciadas e novembro, 
mas segundo Chesco, entra-

ves burocráticos atrasaram 
o começo dos trabalhos e a 
instalação do canteiro. “Nós 
tivemos um trabalho muito 
longo com essa licitação, que 
foi finalizada em outubro. As 
empresas que concorreram 
entraram com recurso pe-
dindo a impugnação, e como 
todos sabem, só depois de 
julgados os recursos é que 
pudemos dar andamento nos 
trâmites”.

Sorteio – Com a retomada 
das obras, cresce também a 
expectativa dos moradores 
quanto ao inicio das inscri-
ções para concorrer a uma 
das 62 moradias. Apesar 
de as obras terem prazo de 
conclusão de um ano e meio, 
segundo as informações da 
CDHU, assim que houver 
cerca de 70% das edificações 
concluídas, já poderão iniciar 
os trâmites para as inscrições 
dos interessados.

Mesmo com o aceno de 
começar a inscrição para 
sorteio ainda em 2020, as 
eleições municipais para 
vereador e prefeito podem 
frustrar os moradores. Ches-
co explicou que em ano elei-
toral não é possível realizar 
essas ações antes de definido 
o pleito, descartando que 

mesmo com a conclusão de 
70% das obras, possa haver 
a escolha das famílias antes 
de outubro. “Quando con-
cluirmos mais de 70% das 
obras já vamos iniciar todo 
processo de sorteio das casas, 
em parceria com a Prefeitura, 
mas já deixando claro que 
isso só deve acontecer no 

quarto trimestre do ano, por 
conta das eleições”.

O superintendente refor-
çou que, após o sorteio, uma 
seleção rígida será realizada. 
“Vamos avaliar a origem das 
famílias que forem sorteadas 
e quem não atender todos os 
critérios, minuciosamente, 
será eliminado”.

Uma das moradias entregues em Cachoeira Paulista; conjunto foi prejudicado por problemas em contratos

Fotos: Leandro Oliveira


