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Confronto entre Aeroclube e Grupo VOA SE por 
uso do aeroporto de Guará vai parar na Justiça 
Leilão realizado em 2021 garantiu à empresa, concessão de trinta anos sobre gestão do Edu Chaves; 
liminar barra acesso de sócios às atividades, suspende aulas e impede retirada de aeronaves privadas 

A empresa VOA SE entrou 
com ação judicial para barrar 
as atividades do Aeroclube 
de Guaratinguetá. Desde o 
domingo (28), os membros 
foram obrigados a desocu-
par as instalações e estão 
proibidos de acessar o local, 
inclusive às aeronaves ali 
estacionadas.

A VOA SE foi a vencedora 
do leilão para a concessão 
do Aeroporto Edu Chaves, 
em Guaratinguetá, e mais 21 
aeroportos em todo o estado, 
na Bolsa de Valores de São 
Paulo, no dia 15 de julho de 
2021. O lote Sudeste, da qual 
fazia parte o Aeroporto Edu 
Chaves, foi arrematado pelo 
Consórcio Voa SE e Voa NW, a 
partir da proposta de R$ 14,7 
milhões, equivalente a ágio 
de 11,5% sobre a outorga 
mínima.

Segundo nota emitida pelo 
Aeroclube, “... a VOA SE vem 
praticando atos abusivos e 
ilegais contra o Aeroclube. 
Agora, atua judicialmente 
para ocupar as nossas insta-
lações, apesar deter conhe-
cimento da lei municipal n° 
280 de 8 de novembro de 
1954, suportada por decreto 
presidencial n° 36.789 de 
19 de janeiro de 1955. A lei 
concede de forma legítima a 
posse da área que o Aeroclu-
be ocupa dentro do aeroporto 
desde 1954”.

Presidente do Aeroclube, 
Odilon Ern disse que 13 ae-
ronaves estão estacionadas 
no local, sem poderem ser 
usadas, e oito alunos de voo 
estão sem aulas, “além dos 
voos de check de pilotos que 
precisam fazer a renovação 

Andréa Moroni 
Guaratinguetá 

de suas habilitações”.
A nota afirma ainda que 

a “atual administração mu-
nicipal, através do prefeito 
Sr. Marcus Augustin Soliva 
e do secretário de Gestão 
de Convênios, Sr. Rodrigo 
Muassab, têm ignorado a 
atuação da VOA SE, permitin-
do o descumprimento de lei 
municipal. Lamentamos com 
profunda tristeza e decepção 
a forma como estamos sendo 
tratados”.

Ern informou que está 
atuando judicialmente para a 
suspensão da liminar. “O Ae-
roclube de Guaratinguetá foi 
fundado em 1940 e iniciou 
suas atividades no Campo 
de Aviação do Pedregulho 
com a permissão da então 
administração municipal. 
Fomos precursores do atual 
Aeroporto Edu Chaves, com 
82 anos de existência e fa-
zendo parte da história de 
Guaratinguetá”.

Prefeitura – Em nota ao 
Jornal Atos, a Prefeitura 
de Guaratinguetá informou 
que o Estado de São Paulo 
celebrou o termo de convênio 
035/2019 com o Ministério 

da Infraestrutura através da 
secretaria Nacional de Avia-
ção Civil em 30 de outubro 
de 2019 para a exploração 
do Aeroporto Edu Chaves, 
tendo o Daesp (Departamento 
Aeroviário do Estado de São 
Paulo) recebido o aeródromo 
em 7 de novembro 2019.

O Estado realizou a deses-

tatização de 22 aeroportos 
paulistas, entre eles o Ae-
roporto Edu Chaves, com 
concorrência vencida pela 
Rede Voa. 

Segundo o Município, a 
empresa possui desde a assi-
natura do contrato de conces-
são a gestão do aeroporto. “A 
propriedade do sítio aeropor-

tuário de Guaratinguetá per-
tence na parte militar à União 
e na parte civil ao Governo do 
Estado de São Paulo. Portanto, 
a prefeitura de Guaratinguetá 
não tem gerência alguma 
sobre o sítio aeroportuário”.

VOA SE – A empresa emitiu 
nota nesta terça-feira (30) 
sobre a disputa judicial com 

o Aeroclube de Guaratingue-
tá. Segundo o documento, “... 
desde 1 de abril, ao assumir 
integralmente a gestão do 
Aeroporto de Guaratinguetá, 
foram inúmeras tentativas de 
negociação entre a Rede Voa 
e o Aeroclube local e mais 
dois hangares que estavam 
ocupando área pública em 
situação irregular e ilegal”. 

De acordo com a empresa, 
“sem sucesso nas negociações 
e com a necessidade ime-
diata de realização de obras 
do pátio para recebimento 
de aeronaves, bem como a 
construção de um terminal 
de passageiros, a Rede VOA 
solicitou a reintegração de 
posse à Justiça, que concedeu 
a liminar entendendo que 
a área é pública e está sob 
concessão privada”.

A Rede VOA assinou o 
contrato de concessão do 
Aeroporto Edu Chaves, em 
Guaratinguetá, no dia 15 de 
fevereiro de 2022. No edital 
de concessão, toda a área civil 
do Aeroporto de Guaratingue-
tá passa a ser administrado 
pela empresa nos próximos 
trinta anos. 

Ainda segundo a nota, “a 
concessionária irá investir 
R$ 10 milhões em obras de 
infraestrutura e operacional 
com o propósito de receber 
voos comerciais, executivos e 
fretados no Aeroporto de Gua-
ratinguetá para impulsionar 
o turismo religioso em todo 
o Vale do Paraíba”.

Foto: Reprodução

Área do aeroporto de Guará Edu Chaves, palco de confronto judicial entre o Aeroclube e a empresa VOA SE

Foto: Bruna Silva

Viva Pinda é a única a participar de 
licitação para o transporte público
Empresa responsável pelo serviço participa novamente do certame; expectativa é por melhora no atendimento aos usuários

Com foco em melhorar o 
atendimento aos usuários do 
transporte público, Pindamo-
nhangaba prossegue com o 
processo licitatório. Ainda na 
última semana, a cidade efe-
tuou o processo de abertura 
dos envelopes do certame 
público.

De acordo com informações 
da Prefeitura, somente a em-
presa Viva Transporte Coletivo 
apresentou a documentação 
que segue em análise e pare-
cer técnico da secretaria de 
Segurança Pública. Haverá 
também uma avaliação do 
balanço patrimonial e demons-
trações contábeis da secretaria 
de Finanças e Orçamento.

A última licitação do trans-
porte público, em Pindamo-
nhangaba, foi realizada há 18 
anos. Apesar do contato ter 
considerado irregular, seis 
anos após o certame pelo 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado), nenhuma adminis-
tração fez um novo processo 
licitatório. Entre os de 2013 
e 2016 o contrato foi prorro-
gado em 2014 e 2015, sem 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

Ônibus da concessionária Viva Pinda circula pela região central da cidade; processo de licitação não atrai outros concorrentes ao serviço

a licitação. A iniciativa de 
efetuar uma nova concorrên-
cia foi viabilizado em 2017. 
“Realizamos audiências pú-
blicas para ouvir a população 
e contratamos uma empresa 
especializada que desenvol-
veu estudos para construção 
do novo termo de referência 
para a licitação”, assegurou 
o secretário de Segurança, 
Fabrício Pereira.

Há cerca de três anos o 
projeto foi pausado para ava-
liação do TCE. Posteriormen-
te, afetado pela pandemia 
da Covid-19, o Município 
observou o número de pas-
sageiros cair. No último ano, 
houve a alteração da lei sobe 
o transporte público, tendo 
em vista a elaboração de um 
novo termo de referência, 
lançamento da concorrência 
com prazo de atendimento 
no município de 15 anos. 

Com o novo contrato, 
serão implantadas novas 
linhas, como Vale das Acá-
cias-Centro (passando tam-
bém pelo bairro Feital), Mo-
reira-Vale das Acácias até 
o Araretama, assim como a 
linha do Cidade Nova que 
será ampliada da região 
central até o Bem Viver. 

Além disso, novas modifica-
ções serão integradas, como 
GSP e aplicativos, nova frota 
de ônibus e sistema de mo-
nitoramento e implantação 

de sistema de transporte 
por demanda com tarifas e 
rotas flexíveis. 

“Toda população sabe do 
empenho que nossa gestão 

tem em realizar uma nova 
licitação e um novo plano 
para melhorar o transporte 
público. Esse ano lançamos 
a concorrência que vem 

sendo realizada e espera-
mos concluir até dezembro, 
buscando qualidade dos ser-
viços”, finalizou o prefeito 
Isael Domingues (PL).
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O vereador Careca da Locadora, que teve voto fraudado em 2020; investigação recebe relatório com pedido de arquivamento do caso

Sindicato cobra 
segurança após
acidente em
fábrica de Pinda

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

Aguardando votação para próxima sessão, documento busca ainda levar de acusação contra Marcondes ao MP

Câmara de Lorena vota relatório que pede 
arquivamento de CPI do “Voto Fantasma”

Dois anos após o início das 
investigações, o relatório da 
CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) do “Voto Fantasma” 
foi apresentado na Câmara de 
Lorena, na última segunda-fei-
ra (29). Por 2 a 1, o documento 
trouxe a recomendação para 
arquivamento do caso, que 
envolvia o voto do vereador 
Careca da Locadora (PSDB), 
computado apesar de sua au-
sência no plenário, em agosto 
de 2020.

A denúncia de fraude em 
voto do parlamentar foi feita 
pelo então prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
que flagrou, em vídeo, Careca 
fora do prédio do Legislativo, 
enquanto o plenário votava 
um projeto sobre a alteração 
da lei complementar, que regu-
lariza as PPP’s (Parcerias Pú-
blico-Privada), utilizada para 
formalizar tratativas sobre os 
resíduos sólidos.

O nome de Careca da Loca-
dora apareceu no painel ele-
trônico da Casa, enquanto ele 
resolvia problemas pessoais. A 

Francisco Assis
Lorena

situação criou nova polêmica 
na cidade e uma primeira 
formação de CPI iniciou a in-
vestigação, contando na época 
com Elcio Vieira Júnior (PSB), 
Fábio Longuinho (PSD) como 
relator e Waldemilson da Silva, 
o Tão (PL) como membro. Os 
dois últimos acabaram subs-
tituídos em 2021 por Lorena 
e Ribeiro, respectivamente. 
A nomeação gerou contro-
vérsia, já que os três estavam 
entre os acusados pelo então 
prefeito, durante participação 
no programa Atos no Rádio, 
de formar um esquema que 
deturpou a votação.

Careca foi ouvido pela co-
missão e pela equipe do Atos 
no Rádio, em programa apre-
sentado em novembro, quando 
frisou que não havia votado e 
que teria deixado a Câmara 
para atender resolver uma 
situação junto a seu pai.

De denunciante a denuncia-
do. Foi assim que o ex-chefe 
do Executivo acabou também 
acusado e investigado na Câ-
mara, por suposto acesso ao 
videomonitoramento do COI 
(Central de Operações Inte-
gradas) sem seguir os trâmites 
do sistema.

O relatório da investigação 
apontou que não há condições 
de se chegar ao responsável 

pela votação e recomentou o 
arquivamento da apuração 
sobre o “voto fantasma”.

O mesmo documento seguiu 
direção diferente quanto à de-
núncia sobre Marcondes. Dois 
dos três parlamentares (apenas 
Bruninho votou contrário) 

pediu encaminhamento da 
acusação contra o ex-prefeito 
para o Ministério Público. 
Marcondes negou que teve 
acesso irregular às imagens e 
chegou a responder à época 
que “... estão desviando o foco. 
O foco é quem votou no lugar 

do vereador Careca. Eles estão 
desviando para as imagens 
e principalmente tirando o 
foco do que seria realmente, 
com o teatro que eles estão 
montando”.

Tramitando na Câmara, o 
documento deve ser votado na 

sessão da próxima segunda-fei-
ra (5). O caso também passou 
por investigação na delegacia 
Seccional de Guaratinguetá, 
que também não conseguiu 
chegar ao possível responsável 
pela votação irregular no lugar 
de Careca da Locadora.

Lorena aprova remissão do IPTU para afetadas por chuvas 

A Câmara de Lorena apro-
vou, na segunda-feira (29), 
projeto do Executivo que 
concede a remissão do IPTU 

Da Redação 
Lorena 

(Imposto Predial Territorial 
e Urbano) às famílias afeta-
das pelas enchentes e alaga-
mentos que aconteceram no 
primeiro semestre do ano. 
Essas famílias foram cadas-
tradas junto à secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-

mento Social e Defesa Civil.
Por meio do projeto, os 

proprietários dos imóveis 
afetados, que ainda não 
pagaram o IPTU, após a for-
malização do requerimento e 
o deferimento do pedido, não 
precisarão pagar o tributo. 

Os que já efetuaram o paga-
mento de alguma parcela ou 
a quitação de 2022, terão o 
valor ressarcido.

O projeto de lei foi apro-
vado por unanimidade e 
enviado para sanção do 
prefeito Sylvio Ballerini 

(PSDB). Após a sanção, as 
famílias devem procurar a 
Prefeitura. É preciso apresen-
tar requerimento, no setor de 
Tributação, anexando docu-
mentos pessoais (RG e CPF) 
do proprietário do imóvel e 
cópia do carnê de IPTU.

Um acidente grave foi re-
gistrado, na tarde da terça-
-feira (23), na planta 2 da 
fábrica Latasa, em Pindamo-
nhangaba. Uma empilhadeira 
tombou e atingiu a perna de 
um trabalhador na região 
próxima à barriga.

De acordo com informa-
ções da empresa, o traba-
lhador foi direcionado para 
Hospital Regional mais pró-
ximo, em Taubaté. Sem apre-
sentar ferimentos externos, 
ele passou uma série de 
exames para identificar fra-
turas e possíveis ferimentos 
internos. Devido à gravidade 
do incidente, o helicóptero 
Águia da Polícia Militar foi 
acionado.

O órgão da categoria desta-
cou que está acompanhando 
de perto o caso e também em 
contato com a administração 
da empresa, assim como 
com trabalhadores do setor 
que enviaram uma foto no 
momento do acidente.

Ainda segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos, há queixas 
que o local é de difícil loco-
moção das empilhadeiras e 
tem muita borra de alumínio 
pelo chão. Ainda no início 
deste ano houve um grave 
acidente com alumínio li-
quido na Planta 1. A fábrica 
é alvo de protestos por se-
gurança.

Da Redação 
Pindamonhangaba 
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 

23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 
(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 
(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  res tau rado, 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Sedan, 
16V, 4 portas, dire-
ção, vidro, trava, vi-
dro verde. Cabeçote 
Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 
R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-
4924

Caraguatatuba: Car-
ro com baixa quilo-
metragem, abaixo 
da tabela. Valor : 
41.000,00. Telefone: 
(12)981135865

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-

redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-

ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 
do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 

Diversos
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 preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 

e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanalista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, com ou sem 
efeito civil. Telefone: 
(12) 98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
esse serviço para 
você. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-

tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-
mos com todo os 
modelos e marca de 
roçadeiras. Fazemos 
o seu orçamento sem 
compromisso. Maio-
res informações no 
telefone: (12) 99653-
6031

Guaratinguetá: Pe-
quenos reparos em 
residencial, troca de 
chuveiro, tomadas, 
troca de torneiras, 
c i f ã o ,  p e q u e n o s 
reparos, em eletro 
domésticos, troca 
de cabos, móveis 
reparos rápido, será 
feita uma análise por 
telefone. Telefone: 
(12) 99792-2982

Caraguatatuba: Pre-
cisando de mão de 
obra qualificada para 
instalação de blo-
quetes travados e in-
tertravado, loquetes 
sextavado entre em 
contato e faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 98210-6420

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário e também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 
me agregar. Tenho 
um renault kangoo 
ex p r e s s  m o d e l o 
2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transpor-

para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – CP No 01/2022 - PROC. No 267/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica 
pública, verba FNDE/PNAE, semestre de 2022, descritos no quadro previsto na 
Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública no 01/2022, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação 
ou transcrição. Prazo: 12 (doze) meses. 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO MINHOCA PARCEIRO AGROECOLÓGICOS - 
CNPJ N.o 31.150.232/0001-50 - VENCEDORA DOS ITENS: 07, 08, 12, 13 e 16. 
VALOR TOTAL: R$ 37.846,45 (trinta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis 
reais e quarenta e cinco centavos).
CONTRATADO: JOSÉ NICACIO PEREIRA FILHO, CPF N.o 024.435.418-94 – 
VENCEDOR DO ITEM: 3. VALOR TOTAL: R$ 38.195,20 (trinta e oito mil e cento 
e noventa e cinco reais e vinte centavos). DATA DE ASSINATURA: 01/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 12/2022 - PROC. No 220/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes para os profissionais da Saúde, da Prefeitura 
Municipal de Lorena, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste contrato e no Termo de Referência, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição. Prazo: 6 (seis) meses.
CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME - CNPJ: 69.298.404/0001-00 -
VENCEDORA DOS ITENS: 01 E 06; VALOR TOTAL: R$ 43.911,00 (quarenta e 
três mil novecentos e onze reais) - DATA DE ASSINATURA: 01/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP No 17/2022 - PROC. No 341/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para a pavimentação asfáltica da Avenida Dr. 
Epitácio Santiago, Bairro Centro, com fornecimento de materiais, equipamentos e 
mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico 
Financeiro, Composição de BDI e anexos. Prazo: 6 (seis) meses.
CONTRATADA: TITANIO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 21.917.581/0001-09 -
VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$ 896.020,28 (oitocentos e noventa e
seis mil e vinte reais e vinte e oito centavos) - DATA DE ASSINATURA: 01/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 15/22 – Proc. Lic. No 243/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição de material para sinalizar, 
interditar, organizar e auxiliar nas intervenções realizadas nas vias do município 
pelos agentes de trânsito, que integrou o Edital em todos os termos e condições, 
quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, os quais 
integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de 12 (doze) 
meses.
CONTRATADA: SALE SERVICE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA; CNPJ: 00.304.942/0001-63- Vencedora dos itens: 
4 e 8.
VALOR TOTAL: R$ 153.385,00 (cento e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta 
e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 01/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO No 06 (Convênio)
Processo 408/18 – PP 63/18 – Contrato 127/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CNPJ No: 61.600.839/0001-55
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato no 127/18, decorrente do Processo Licitatório no 408/18, 
Pregão Presencial no 63/18, firmado em 21 de agosto de 2018, nos termos 
previstos em sua Cláusula 2.1.7.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 19 de agosto de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e na 
cláusula 2.1.7. do contrato original, fica, a título de reequilíbrio econômico-
financeiro por revisão, acrescido aproximadamente 5,31% (cinco inteiros e trinta 
e um centésimos por cento), abaixo do Índice Geral de Preços – IGPM, ao valor 
por unidade vinculado ao contrato no 127/2018, decorrente do Pregão Presencial 
no 63/2018.
PARÁGRAFO ÚNICO: Ficam acrescidos aproximadamente 24,44% (vinte e quatro
inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) ao valor global do contrato, 
destinadosa alteração quantitativa.
CLÁUSULA QUARTA: O valor estimado total deste Termo Aditivo, para cobrir as
despesas relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, 
é de R$ 20.422,08 (vinte mil, quatrocentos vinte e dois reais e oito centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor estimado mensal é de R$ 1.701,84 (mil, setecentos 
e um reais e oitenta e quatro centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2022

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TP No 17/2022, PROCESSO No 341/2022

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO 
DE HOMOLOGAÇÃO do dia 26 de agosto de 2022 do processo acima referido, 
onde lê-se: “TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO” leia-se 
“TERMO DE HOMOLOGAÇÃO”. O restante permanece inalterado.

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO No 39/2022 - PROCESSO 416/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de 
tablets para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, que do 
dia 01 de setembro de 2022 a 06 de outubro 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 06 de outubro 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO No 40/2022 - PROCESSO 418/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de 2 
(dois) veículos tipo Sedan, destinados a atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde, de acordo com o recurso impositivo no projeto de lei no 111/2021 do 
poder executivo, que do dia 01 de setembro de 2022 a 10 de outubro 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 10 de outubro 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO No 41/2022 PROCESSO 422/2022
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 
cadeiras de rodas motorizadas sob medida, com descrição conforme tabela 
SIGTAP, para atender as necessidades da secretaria de saúde de acordo com 
o projeto de lei no 111/2021, que do dia 01 de setembro de 2022 a 17 de outubro 
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 17 de outubro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de 
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2022 
 

PROCESSO DE COMPRA Nº 334/2022 
 

OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada para prestação de 
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com substituição de peças 
e suprimentos, exceto o papel, em 56 (cinquenta e seis) equipamentos IR 
1023IF, IR 1025IF, IR 1643IF, IR ADV C 5035 marcas Canon e ES 4172 marca 
Okidata da Prefeitura de Cruzeiro". 
 

Abertura: 02/09/2022 – Sessão Pública: 16/09/2022 – 09:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 01 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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Foto: Reprodução PML

Com apoio estadual, Lorena 
inicia obra para construção 
de praça no bairro Mondesir
Reforma conta com investimento de quase R$ 350 mil; 
espaço de lazer deve ser inaugurado até o fim deste ano 

A Prefeitura de Lorena auto-
rizou na última semana o início 
da construção de uma praça 
no bairro Parque Mondesir. A 
criação do espaço público bus-
ca oferecer mais um ambiente 
de socialização e de lazer às 
famílias e frequentadores do 
Mondesir. 

Acompanhado de perto pelo 
prefeito, Sylvio Ballerini (PSDB), 
e pela secretária de Obras e 
Planejamento Urbano, Rosana 
Reis, o pontapé inicial do servi-
ço foi dado na manhã da última 
sexta-feira (19) pela empresa 
Dinâmica Assessoria Plane-
jamento e Construções Ltda, 
sediada em Guaratinguetá. 

Da Redação
Lorena

De acordo com a atual ges-
tão municipal, a obra conta 
com um investimento de R$ 
349 mil, sendo R$ 300 mil 
provenientes de uma verba 
estadual e uma contraparti-
da municipal de R$ 49 mil. 
Solicitada pelo presidente 
da Câmara de Lorena, Fabio 
Longuinho (PSD), a liberação 
do recurso foi intermediada 
pelo deputado federal, Carlos 
Sampaio (PSDB), junto ao Es-
tado no ano passado.  

Além de dois coretos para 
apresentações artísticas, o 
projeto de construção da praça 
prevê a implantação de ele-
mentos paisagísticos, bancos e 
lixeiras de madeira, calçadas e 
mesas e cadeiras de concreto. 

O chefe do Legislativo co-
memorou o início da obra e 

O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini acompanha início dos trabalhos de construção de praça no Mondesir

explicou sua localização. “Essa 
verba veio especificamente 
destinada para a constru-
ção de uma praça. Então, 
escolhemos o Mondesir por 
se tratar de um bairro que 
tradicionalmente recebe aos 
fins de semana moradores 
de outros pontos da cidade, 
que buscam desfrutar de 
momentos de lazer e de con-
tato com a natureza. Estamos 
muito felizes com o início 
da construção desse espaço 
público, que certamente trará 
mais diversão à população”, 
destacou Longuinho

A expectativa municipal é 
que a obra seja concluída em 
um prazo de até três meses, 
garantindo a inauguração 
do espaço de lazer ainda 
neste ano.

(12) 99148-2196

Foto: Arquivo Atos

Para combater a violência, Prefeitura  
retoma Atividade Delegada em Lorena
Policiais contratados pelo Município reforçam a segurança na cidade; programa é reativado após dois anos

Sexta cidade da região com 
mais vítimas de assassinato 
no ano, Lorena ganhou re-
centemente um reforço no 
setor da Segurança Pública. 
Intensificando o combate à 
criminalidade, a atuação de 
policiais militares contratados 
através do programa Atividade 
Delegada ampliou o contingen-
te da corporação na cidade.

Firmado em 3 de maio pela 
Prefeitura de Lorena e pelo co-
mando do 23º BPMI (Batalhão 
da Polícia Militar do Interior), 
o convênio da Atividade Dele-
gada possibilita que o Muni-
cípio contrate de três a sete 
PM´s de folga para reforçar 
o efetivo diário da corporação 
na cidade. Com um teto de 
R$ 2,604 milhões, o contrato, 
válido até o início de maio de 
2027, garantiu a reativação do 
programa na cidade, que não 
contava com ele desde 14 de 
junho de 2020.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública de Lore-

Da Redação
Lorena

na, Alfredo Pereira, a primeira 
“missão” dos contratados foi 
atuar na tradicional Festa da 
Padroeira, realizada entre os 
últimos dias 6 e 15 na região 
central da cidade. Para o chefe 
da pasta, a presença dos sete 
PM´s da Atividade Delegada 
contribuiu para o sucesso do 
esquema de segurança do 
evento, que não registrou ne-
nhuma ocorrência grave.

O chefe da pasta explicou 
também que atualmente a 
maioria dos profissionais se 
concentra em ações de abor-
dagem a suspeitos e de patru-
lhamento pela cidade. Simulta-
neamente, um dos PM´s atua 
no monitoramento de câmeras 
de segurança do COI (Centro de 
Operações Integradas).

Pereira apontou ainda os be-
nefícios gerados pela reimplan-
tação da Atividade Delegada 
no município. “Além de efeti-
vamente auxiliar no combate 
à criminalidade, o aumento 
do efetivo policial contribui 
para uma maior sensação de 
segurança na cidade. Podendo 
futuramente variar de acordo 
com a necessidade, a média PM atua em caso de homicídio registrado em Lorena; cidade volta a apostar na Atividade Delegada

atual de contratados atuando 
diariamente é de seis PM´s. 
Estamos muito felizes com a 
retomada desse programa, que 
vem impactando positivamente 
nas ações de segurança tanto 
na região central como nos 
bairros mais afastados”. 

A reimplantação da Atividade 
Delegada é uma das apostas 
da atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), para tentar 
conter o aumento de assas-
sinatos na cidade, que nos 
primeiros sete meses deste ano 
teve vinte moradores mortos. 
O montante supera em 150% 
o do mesmo período do ano 
passado, que foi de oito casos 
de acordo com o levantamento 
da SSP (secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado).

O número coloca a cidade 
com a sexta com mais vítimas 
de assassinatos na RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
ficando atrás apenas de São 
José dos Campos (31), Pinda-
monhangaba (24), Taubaté 
(24), Caraguatatuba (23) e 
Cruzeiro (23).


