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Pinda avança na segurança pública
com Programa de Câmeras Integradas

Em uma tentativa de am-
pliar a estrutura de segurança 
e inibir ações criminosas, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba lançou no último dia 
12 o Programas Câmeras 
Integradas ao CSI (Centro de 
Segurança Integrada). A ação 
contará com apoio das polícias 
Militar e Civil.

De acordo com o secretário 
adjunto de Administração e 
responsável pela ação tecno-
lógica, Danilo Velloso, com a 
doação e cessão de câmeras, 
a Prefeitura garantirá maior 
condições de resultados com 
o monitoramento. “Hoje, te-
mos cerca de 1,4 mil câmeras 
conectadas, mais de dois mil 
sensores, que detectam placa 
do veículo, cor de camisa das 
pessoas, leitura facial e com-
portamental. Com apoio da 
iniciativa privada, podemos 
aumentar esses números e 
conectar toda a cidade, permi-
tindo ampliação e melhorias 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Objetivo é fortalecer ações contra o crime; medida conta com o apoio policial

na segurança pública e siste-
ma integrado de tecnologia”.

Empresários que adotarem 
o sistema poderão utilizar um 
selo em seus estabelecimentos 
e fornecer as imagens das 
câmeras ao CSI, viabilizando 
monitoramento em tempo real 
e garantindo mais segurança 
ao patrimônio e moradores. 
A expectativa é que quando 

Foto: Bruna Silva

Pessoas são retiradas das ruas por meio de ação em Pindamonhangaba; ações entre prefeituras e voluntários é intensificada durante o período de inverno mais rigoroso

Foto: Divulgação PMP

Pinda recebe R$ 600 mil para ampliar 
proteção a pessoas em situação de rua
Montante deve reforçar orçamento do Centro de Acolhimento de Moradores de Rua, que deve ser inaugurado em breve

Com foco em expandir 
as ações de proteção às 
pessoas em situação de rua, 
Pindamonhangaba recebeu 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

R$ 600 mil reais do Governo 
Federal, por intermediação 
do deputado federal Márcio 
Alvino (PL). O montante será 
direcionado para o Fundo 
Municipal de Assistência 
Social.

De acordo com a Prefei-

tura, a verba será utilizada 
para auxílio no custeio dos 
serviços de proteção especial 
do Centro de Acolhimento 
de Moradores de Rua, que 
será inaugurado em breve. 
Anteriormente, de maneira 
emergencial durante o perío-

do mais intenso da pandemia, 
a cidade acolheu as pessoas 
em situação de rua no ginásio 
Manoel César Ribeiro, a “Qua-
dra Coberta”. No local, elas 
recebiam refeições, banho e 
também local para dormir.

“Além da parceria e vínculo 

que temos com a entidade 
SOS (Serviço de Obras So-
ciais), iremos agora ter um 
albergue permanente para 
moradores de rua que esta-
mos implantando no bairro 
Alto do Cardoso, e devolve-
remos o ginásio da Quadra 

Coberta para as atividades 
do esporte”, esclareceu a se-
cretária de Assistência Social, 
Ana Paula Miranda.

Os recursos encaminhados 
pelo parlamentar devem co-
laborar diretamente com a 
manutenção de segurança, 
serviços de lavanderia, ali-
mentação e educação social. 
A pasta planeja ainda que 
com o repasse federal, possa 
disponibilizar outro recurso do 
Tesouro para que o Fundo So-
cial de Solidariedade adquira 
cestas básicas para famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
“Trabalhamos de forma inte-
grada, todos juntos apoiando 
as pessoas que mais necessi-
tam”, justificou Ana Paula.

Pindamonhangaba planeja, 
ainda para o próximo mês, a 
retomada das rondas notur-
nas devido ao frio intenso. 
Uma frente fria atinge todo o 
estado de São Paulo fazendo 
as temperaturas despenca-
rem. O Governo do Estado 
recomendou que as defesas 
civis municipais reforcem a 
divulgação de alertas para 
que sejam adotadas medidas 
de autoproteção.

Uma iniciativa em Ubatu-
ba, estabelece uma remune-
ração para pescadores que 
retirarem lixo das águas. As 
inscrições dos trabalhadores 
poderão ser efetuadas até a 
próxima semana.

De acordo com os res-
ponsáveis, o projeto é dire-
cionado aos pescadores de 
camarão que acidentalmen-
te capturam lixo em locais 
de proteção ambiental. Por 
outro lado, a iniciativa foca 
em estimular o recolhimento 
de resíduos com uma recom-
pensa financeira. 

Dessa forma, os trabalha-
dores cadastrados receberão 
os valores, que podem variar 
de R$ 200 a R$ 600, por 
meio de crédito em cartão 
alimentação.

A estimativa será feita con-
forme o volume de material 
coletado. O resíduo coletado 

Bruna Silva
Ubatuba

deverá ser entregue em uma 
área localizada na Ilha dos 
Pescadores. O espaço deve 
receber ainda equipamentos 
como containers e balança, 
além de estrutura para os 
agentes ambientas. Após pe-
sados, os materiais retirados 
do mar serão destinados às 
cooperativas de reciclagem.

Estão aptos à inscrição 
pescadores de arrasto de 
camarão, de embarcações 
com arqueação bruta menor 
ou igual a vinte, residentes 
de Ubatuba e que atendam 
aos requisitos do programa.

Para se cadastrar é preciso 
apresentar documentos, as-
sim como preencher formu-
lário de inscrição que deve 
ser entregue na Área de Pro-
teção Ambiental de Ubatuba, 
à rua Doutor Esteves da Silva, 
nº 510, no Centro. O horário 
de atendimento é das 8h às 
17h. O cadastro ficará ativo 
por um ano. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3832-1397.

Prefeitura de Caraguá 
dá início à iniciativa que 
remunera pescadores 
por retirar lixo do mar

houver atividade suspeita ou 
ocorrência, agentes da Polícia 
Militar ou da Guarda Munici-
pal compareçam ao local. Uma 
projeção feita pela secretaria 
aponta que um policial no 
monitoramento de câmera 
equivale por oito nas ruas.

Apesar do avanço tecno-
lógico, o prefeito Isael Do-
mingues (PL) ressaltou a 

necessidade do fator humano 
para as ações.  “Devemos aliar 
tecnologia à humanização, 
permitindo que a cidade 
cresça com qualidade, para 
termos uma visão de futuro. 
Permitindo a utilização de 
dados e informações a favor 
dos empresários para o cresci-
mento ordenado e sustentável 
de Pinda”, finalizou.

Lançamento das câmeras integradas para ampliar segurança pública; ação contou com Isael Domingues
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A URNA E OS MILITARES
Em entrevista recente, o presidente 

Bolsonaro ultrapassou o tom e fez no-
vas ameaças ao modelo de votação que 
conhecemos.

Os ataques foram ferinos e dirigidos 
ao presidente do TSE, Luiz Barroso, 
chamando-o de imbecil.

A ideia do presidente é o voto au-
ditável.

 Interessante e descabida a insistência 
do presidente em gerar a desconfiança 
na sociedade da seriedade da urna en-
volvendo os militares quando as urnas 
foram desenvolvidas pelos militares.

Vamos a história!
Mais ou menos vinte e cinco anos 

atrás, oficiais da Marinha, Exército e 
Aeronáutica participaram do desenvol-
vimento da urna eletrônica a pedido do 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na época, o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro Carlos Ve-
loso, convidou os engenheiros das três 
armas trabalharem no desenvolvimento 
da urna.

Estávamos no limiar de 1996.
Houve também a participação do 

CTA (Centro Técnico Aeroespacial) 
ligada a aeronáutica e o capitão de 
corveta, na época, Luiz Otávio Botelho, 
que desenvolveu o teclado e o algoritmo 
de votação da urna e engenheiros do 
Exército.

Em 1998, Botelho assinou um termo 
de cessão dos direitos autorais de criação 
ao TSE.

A urna eletrônica encerrou os pro-
cessos de fraude, votos de cabresto, 
curral, agilizou a contagem que era lenta 
e complexa.

Nas eleições de 1994, no Estado Rio 
de Janeiro ocorreu fraude no pleito para 
deputado estadual e federal onde as elei-
ções foram anuladas por inconsistência 
nos votos.

A urna foi entregue em 1996, era 
carnaval, quando o grupo de trabalho 
finalizou o protótipo e encaminhou ao 

TSE para o início do processo licitatório.
Optou-se pela criação de um produto 

nacional apesar de haver interesse de 
empresas estrangeiras no processo de 
produção.

A urna eletrônica socializou o seu uso 
e a importância da eleição na democracia 
do país quando agregou ao eleitorado 
as pessoas que tinham dificuldade de 
escolher em cédula escrita.

A ideia do teclado idêntico ao do 
telefone que já era uma forma conhecida 
pela população e largamente utilizado.

Dependendo da forma como o voto 
impresso seja aprovado - existe uma pro-
posta em discussão no Parlamento - seria 
a volta do voto de cabresto e o eleitor 
perderia a sua independência que o voto 
secreto lhe dá. 

A urna consolidou-se como um 
instrumento da democracia brasileira e 
nos colocou nas manchetes do mundo 
desenvolvido.

Além do desenvolvimento da urna 
pelos militares, o presidente do TSE, 
Carlos Veloso, convocou intelectuais 
para que fosse estruturado o processo de 
informatização na produção do protótipo 

da urna e criar os códigos de criptografia.
Ives Gandra, Miguel Reale, Carmem 

Lúcia, entre outros, ficaram conhecidos, 
na época, como o “grupo de notáveis.

Diante dos últimos acontecimentos 
é estranho a insistência do presidente 
Bolsonaro colocar as forças armadas 
neste imbróglio.

Conforme determina o regramento 
militar, as Forças Armadas nunca se 
posicionaram de forma objetiva sobre o 
atual modelo eleitoral.

Apesar de estarem no governo cinco 
militares de alta patente, no primeiro 
escalão, e perto de seis mil membros em 
cargos civis da administração pública 
federal, segundo informação do Tribunal 
de Contas da União. A crise econômica, 
a fome, o desemprego e o desalento 
não são mais relevantes que a discussão  
sobre a urna eletrônica?

  A crise econômica, a fome, o 
desemprego e o desalento não são 

mais relevantes que a 
discussão sobre a urna eletrônica?

“Matar o elefante 
é fácil. 

Difícil e remover o cadáver”.
Mikhail Gorbatchev

Mesmo com parecer 
contrário do TCE, Mota 
tem contas de 2018 
aprovadas pela Câmara
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emite parecer 
contrário ao órgão técnico que aponta irregularidades nos dados 
de 2018; parecer é seguido por dez votos para livrar ex-prefeito

Após um parecer contrário do 
TCE-SP (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo), a Câmara 
de Cachoeira Paulista aprovou, 
na terça-feira, dia 17, as contas 
do ex-prefeito Edson Mota (PR) 
referentes ao exercício de 2018. 
Foram dez votos para derrubar o 
laudo, contra três.

As justificativas do órgão téc-
nico para a emissão do parecer, 
em 2020, partem do desequi-
líbrio fiscal, gestão de pessoal 
e insuficiência para arcar com 
precatórios. 

No relatório, o TCE elenca o dé-
ficit de 12,37% no ano analisado, 
equivalente a R$10.383.212,22. 
Outro ponto é a superação do 
teto de gastos com pessoal. Com 
o limite em 54% da RCL (Receita 
Corrente Líquida), o Município 
atingiu os 56,27%. 

Por estar classificada no Regi-
me Especial de Pagamentos de 
Precatórios, para quitar a dívida, 
a cidade deveria depositar até 
2024 uma quantia determinada 
pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do. No período auditado, o valor 
que deveria ter sido repassado 
era de R$3.859.254,27, mas foi 
de R$ 530.954,48.

O relatório determinou tam-
bém que, diante de informações 
sobre a compensação tributária 
junto ao INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), autos fossem 
desarquivados para “acompanhar 
eventual homologação e/ou 
autuação por parte da Receita 
Federal quanto à operação de 
compensação de créditos tribu-
tários” (trecho do documento).

Mesmo com os pontos des-
tacados pelo órgão técnico, a 
Câmara se posicionou a favor 
das contas municipais de 2018 
e contra o relatório. A Comissão 
Permanente de Finanças e Orça-
mento da Câmara concluiu que “a 
maioria dos apontamentos foram 
devidamente justificados”.

O parecer do Legislativo afirma 
ainda que “é possível aferir que 
em nenhum apontamento se ve-
rifica ato de má-fé ou qualquer 
prática que se denote lesão ao 
erário público ou à rigidez orça-

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista

mentária”, rejeitando, por isso, a 
posição do tribunal.

A Comissão é composta por Max 
Barros (DEM) como presidente, 
Léo Fênix (PSB) como secretário, 
e Carlinhos da Saúde (PL) como 
membro. Na votação, o trio foi 
acompanhados por Ângela Proteto-
ra (MDB), Dil Fonseca (PSD), Felipe 
Piscina (DEM), Nenê do São João 
(PSB), Luiz Gonzaga Brejão (PSC), 
Rodolpho Borges (Rede) e Rogéria 
Lucas (Pode). 

Um dos parlamentares que justi-
ficou o voto na tribuna foi Nenê do 
São João, que enfatizou o caráter 
político do voto. “Eu não estou para 
prejudicar nenhuma pessoa, por-
que eu acho que quem vai decidir 

se tem alguma irregularidade ou 
não é o juiz, porque aqui a gente 
faz um ato político” afirmou. 

Os votos contrários ao parecer 
da comissão permanente, ou seja, 
seguindo o TCE e rejeitando as 
contas do ex-prefeito, foram de 
Adriana Vieira (PTB), Agenor do To-
dico (PL) e Thálitha Barboza (PT). 
“O parecer do tribunal se difere do 
julgamento das contas pelo Poder 
Legislativo, porque é concebido 
para ser uma apreciação técnica 
e apolítica dessas contas, o que 
confere caráter imparcial de ele-
vado status constitucional”, frisou 
Adriana, que chegou a solicitar a 
votação nominal, pedido rejeitado 
por nove votos a três.

O ex-prefeitop Edson Mota, que conseguiu apoio na Cãmara de Cachoeira durante votação que derrubou relatório do TCE

Promoção válida até dia 31 de maio de 2022

(12) 99148-2196
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 

condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 

1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 

hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-

nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiários/colméias (6 
meses de carência: 
Telefone: (12) 99640-
4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº07/2022 PROC. Nº68/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para Obra 
de Infraestrutura - muro de contenção Ribeirão Mandi e Drenagem Pluvial - Vila Passos, 
município de Lorena/SP.
Contratada: DINÂMICA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES 
LTDA CNPJ: 03.972.250/0001-81
Vencedora dos itens:01
Valor total: R$ 325.742,01 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e dois 
reais e um centavo).
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato de Locação nº 22/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: VITOR ALBERTO DINIZ - CPF/MF: 9.263.270 SSP/SP e do CPF nº 
788.144.058-91
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 22/21, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua José 
Eugênio de Paula Paixão, nº 166, Olaria, Lorena/SP, CEP: 126607-140, onde se encontra
instalado o Arquivo Geral da Prefeitura, firmado em 18 de abril de 2021, nos termos 
previstos em sua Cláusula Segunda, 2.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 18 de maio de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do aluguel, abaixo do índice contratual,
IGP-M, por acordo entre as partes, no percentual de 10,38% (dez inteiros e trinta e oito
centésimos por cento), perfazendo o montante de R$ 2.516,88 (dois mil quinhentos e 
dezesseis reais e oitenta e oito centavos) ao valor anual do contrato, 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$ 26.765,40 (vinte
e seis mil setecentos sessenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo certo que este 
valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de R$ 2.230,45 
(dois mil duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PP Nº 08/2022 - PROC. Nº167/2022

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição
parcelada de água mineral galão de 20 litros, fardos de água mineral, copos de água 
mineral e vasilhame para garrafão mineral, para diversas secretarias, pelo período de 
12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a 
contratação das empresas vencedoras:
Empresa: W. L. AQUINO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA -
CNPJ:05.776.595/0001-95 - Vencedora dos itens:03 - Valor Total: R$ 15.689,52(quinze mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
Empresa: BELA DISTRIBUIDORA EIRLEI ME - CNPJ:18.816.721/0001-30 - Vencedora 
dos itens:01,02 e 04 - Valor Total: R$ 185.815,57(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos 
e quinze reais e cinquenta e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - PROCESSO 220/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de uniformes para os 
profissionais da saúde, da Prefeitura Municipal de Lorena, que do dia 25 de maio de 2022 a 
07 de junho de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 07 de junho de 2022 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
09:00h do mesmo dia. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 
O Presidente do Conselho Deliberativo do G. R. C. E. S. UNIDOS 

DA TAMANDARÉ, faz saber que, estão convocados todos os 
Associados para a ASSEMBLEIA GERAL que se fará realizar no Centro 
Comunitário (antiga sede social) sito à Rua Paissandu nº. 250, Centro 
de Guaratinguetá, São Paulo no próximo dia 06 de junho de 2022, às 
20:30 horas em primeira convocação e às 21:00 horas em segunda 
convocação com qualquer número de Associados, para a ORDEM DO 
DIA: 

 

- eleição e posse dos associados para o preenchimento das 
vagas existentes no Conselho Deliberativo;  

- eleição e posse da Diretoria do Conselho Deliberativo para o 
triênio 2022 / 2025;  

- formação e aprovação pelo Conselho Deliberativo do 
Conselho Fiscal para o triênio 2022 / 2025. 

 

A ASSEMBLEIA GERAL se fará realizar nos moldes 
determinados pelos Artigos cabíveis do Estatuto e o Edital completo se 
encontra afixado no Centro Comunitário (antiga sede social) desta 
Entidade. 
 

Guaratinguetá, 17 de maio de 2022. 
 

José Cosenza Barletta Neto 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 



24 DE MAIO DE 20224

Solar dos Pinto Antunes vira palco de novo 
confronto entre Fradique e Fábio Marcondes

O Solar Baptista D’Azevedo, o 
“Casarão da dona Mariazinha 
Pinto Antunes” voltou a ser 
pauta em Lorena, nesta sema-
na. Taxado como “presente de 
grego” e “grande abacaxi” pelo 
vereador Maurinho Fradique 
(MDB), o prédio é tema de 
discussão por utilidade pública 
no município. O ex-prefeito, 
Fábio Marcondes (sem partido), 
responsável pela compra, nega 
irregularidades com aquisição 
de R$ 1,6 milhão em 2020.

Fradique afirmou que teria 
recebido um suposto pedido 
de utilização da tribuna livre na 
Câmara, por parte de uma mo-
radora da cidade, a professora 
universitária e presidente da 
Academia de Letras Lorenense, 
Neide Arruda, que estaria em 
busca de apoio para um pro-
jeto de utilizar o espaço para 
entidades culturais da cidade (a 
professora foi procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, 
mas não houve retorno até o 
fechamento desta edição).

Em seguida, o vereador vol-
tou à tribuna para falar sobre 
a compra do imóvel. Segundo 
Fradique, o prefeito Sylvio Bal-
lerini (PSDB) recebeu o prédio 
como um “abacaxi”, que precisa 
ser resolvido juridicamente, 
para posteriormente ser re-
vertido em trabalhos junto à 
sociedade. “O atual prefeito na 
verdade recebeu um presente 
de grego do ex-prefeito. Me 
compram um imóvel com situ-
ações contratuais na Justiça, a 
qual se gasta R$ 1,6 milhão e 
agora fica muito simples e fácil, 
até dizer que o atual prefeito 
não está fazendo os trabalhos 
na casa da Mariazinha Pinto 
Antunes, quando isso não é 
verdade!”, exclamou.

O parlamentar ainda chamou 
a compra de irresponsável e 

Da Redação
Lorena

“real lambança” cometida pelo 
ex-chefe do Poder Executivo.

Em resposta, Marcondes 
negou que haja qualquer ir-
regularidade contratual ou 
impetrada na Justiça com a 
aquisição ainda em 2020, 
e reforçou o peso histórico 
cultural de preservação do 
espaço, que tinha como pro-
jeto a implementação de um 
museu, utilização de entidades 
sociais como o Projeto Guri, e 
a licitação para uma cafeteria. 
“Efetuei o pagamento à vista na 
passagem da escritura. Não há 
problema nenhum e, com cer-
teza, posteriormente também. 
Depois de escritura lavrada, 
não tem problema nenhum, 
não existe nada. Posso afirmar 
aqui que é uma mentira esfar-
rapada do vereador na tribuna”, 

salientou Marcondes, ao citar 
que na última terça-feira, pós-
-sessão, pediu ao seu advogado 
que averiguasse se haveria al-
guma ação relacionada à dona 
Mariazinha ou seus familiares, 
e nada foi encontrado.

O ex-prefeito criticou ainda o 
posicionamento do parlamen-
tar ao utilizar termos chulos 
a um prédio que faz parte da 
história de Lorena. “Temos que 
considerar que a capacidade e 
a bagagem cultural e literária 
dele (Maurinho Fradique) é 
abaixo de zero. Ele não tem 
compromisso nenhum, como 
homem público e como ser 
humano, de compromisso com 
a cultura e com o resgate da 
história de Lorena”.

Em outubro de 2020, após 
pouco mais de um mês de tra-

Prédio histórico é chamado de “presente de grego” por vereador, que questiona compra por R$ 11,6 milhão 
em 2020; ex-prefeito nega irregularidades e aponta falta de comprometimento com cultura local

tativas, Marcondes oficializou 
a aquisição do imóvel, desabi-
tado há cerca de quatro anos, 
com recursos próprios. Uma 
área de 3.119.20m², sendo 
670m² apenas de área cons-
truída e ainda uma área verde 
variada com espécies raras de 
arvores. “Se você dividir sem o 
patrimônio cultural histórico 
a edificação antiga, só a grade 
quadrada, o terreno na cidade 
extrapola o valor de R$ 1,6 
milhão, tranquilamente”, valo-
rizou o ex-prefeito, ao lembrar 
a qualidade da localização do 
prédio no Centro do município. 

O Jornal Atos também bus-
cou um posicionamento da 
Prefeitura sobre o ocorrido, 
mas não obtivemos respos-
tas dos questionamentos até 
o fechamento desta edição, 
porém, o Executivo garantiu 
que na próxima segunda-feira 
(23) iria averiguar as supostas 
irregularidades citadas pelo ve-
reador. Também é aguardada 
a exposição do projeto cultural 
dos irmãos Ballerini’s para o 
espaço, atualmente inutilizado.O Solar Baptista D’Azevedo, no Centro de Lorena. comprado pela Prefeitura em outubro de 2020 por R$ 1,6 milhão, mas que continua fechado

Foto: Arquivo Atos


