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Codesg tem novo diretor 
após aprovação na Câmara
João Vaz deixa secretaria de Governo e assume Companhia de Desenvolvimento, com missão 
de regularizar finanças e buscar crédito; empresa pública enfrenta dificuldades administrativas

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou por unanimidade a 
nomeação de João Vaz, para 
o cargo de diretor presidente 
da Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá). Vaz, deixou a secretaria 
de Governo da gestão Marcus 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá 

Soliva (PSC) e assumiu o novo 
posto na quinta-feira (1). A mu-
dança, na verdade, é uma troca 
de cadeiras, já que quem fica à 
frente da pasta de Governo e, 
consequentemente, do Escritó-
rio de Projetos, é João Batista 
Coelho de Oliveira, que deixou 
a presidência da autarquia.

João Vaz explicou que a 
troca se deve a necessidade de 
um novo modelo de gestão na 

Codesg, que enfrenta proble-
mas financeiros desde gestões 
municipais anteriores. “O pre-
feito me convidou, me deu esse 
desafio de assumir a Codesg 
em um momento de dificulda-
des, mas também tem muitas 
possibilidades. As dificuldades, 
vamos tratá-las da melhor 
forma possível e vamos tentar 
superá-las. Existem questões 
que nós estamos equalizando 

Obra realizada pela Codesg, agora chefiada por João Vaz; diretor tem missão de recuperar saúde financeira da autarquia após série de críticas

Mãe pede ajuda nas redes sociais para comprar 
carrinho postural para o filho com hidrocefalia 

A dona de casa, Jenilva Luiza, 
de Cachoeira Paulista, é mais 
uma mãe que luta pela vida do 
filho na região. Ela busca apoio, 
por meio de uma vaquinha 
virtual, para arrecadar fundos 
para a compra de um carrinho 
postural para o pequeno Théo, 
de um ano e 11 meses. O apa-
relho, que foi recomendação 
médica, custa R$22 mil, e a 
família não tem condições 
financeiras para custeá-lo. 

Em contato com a redação 
do Jornal Atos, Jenilza contou 
a história de seu filho, que 
enfrenta um caso de hidroce-
falia que pede uma série de 
cuidados no dia a dia. Mas 

Andréa Moroni 
Cachoeira Paulista 

para começar essa luta, ela se 
manteve firme no propósito de 
dar uma vida mais saudável ao 
menino.

“Em 2020, durante o meu 
pré-natal, descobri que o Théo 
tinha uma má formação na 
cabeça, mas nenhum médico 
conseguia diagnosticar qual 
era o problema. Por isso, em 
toda consulta, me ofereciam a 
opção de abortar legalmente, 
justificando que evitaria sofri-
mento para ele e para a família. 
Mas, por princípios cristãos, eu 
nunca aceitei e sempre falei 
que o único que pode tirar a 
vida é Deus”, contou a mãe. 
“Em 6 de setembro de 2020, 
Théo nasceu de oito meses e 
passou 32 dias na UTI (Unida-
de de Tratamento Intensivo) 
entre a vida e a morte. Nesse 

período, ele foi diagnosticado 
com hidrocefalia. Foram dias 
difíceis, mas com a graça de 
Deus conseguiu sobreviver”.

Após Théo ter sido estabi-
lizado, foi preciso fazer uma 
cirurgia para colocar uma 
válvula para tratar da hidroce-
falia. “Mas a operação não deu 
certo porque além de sugar o 
líquido da cabeça, sugou o san-
gue, causando hemorragia. Ele 
ficou mais sete dias na UTI, a 
válvula teve que ser fechada e, 
depois de 15 dias, foi reaberta, 
quando começou a funcionar 
normalmente.” 

Com os problemas no nas-
cimento, a família passou a 
ter como tarefa do dia a dia 
reduzir o desconforto do bebê 
e auxiliar no crescimento. “Por 
causa da hidrocefalia e da he-

no financeiro, no operacional, 
no administrativo, para que a 
gente possa ter uma empresa 
enxuta, produtiva e trazendo 
soluções, principalmente, em 
obras”, destacou. 

Ainda sobre a situação finan-
ceira, o novo diretor aguarda 
um levantamento sobre os 
valores em relação ao endi-
vidamento da empresa. De 
acordo com Vaz, a pandemia 

atrapalhou o processo de recu-
peração da Codesg com quase 
todas as obras paralisadas, 
diminuição de recebimentos 
e despesas fixas que perma-
neceram no período. “Já tenho 
um conhecimento razoável de 
situações, vou negociar com 
fornecedores que hoje têm 
algumas pendências. Temos 
planejamento para começar a 
diminuir esse endividamento e 
condições possíveis de serem 
feitas em um período imediato, 
após a minha assunção, mas 
ao mesmo tempo, buscando a 
sustentabilidade da empresa, 
porque sem essa credibilidade, 
sem voltar a ter o crédito com 
seus fornecedores, o respeito 
da sociedade por aquilo que 
a Codesg entrega para o cida-
dão, a gente não vai conseguir 
mudar o cenário”, avaliou. 

Atualmente, a Codesg segue 
com obras em andamento 
em Guaratinguetá, sendo as 
principais delas, a drenagem 
e pavimentação em ruas dos 
bairros Clube dos 500 e Jar-
dim Vista Alegre, financiadas 
por meio do empréstimo do 
Finisa (Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento) 
da Caixa Econômica Federal. 
Outra melhoria aguardada e 
de responsabilidade da em-
presa é a reforma do Mercado 
Municipal, que, de acordo com 
a gestão, deverá concluir a 
fachada do local ainda neste 
ano. E em breve, a companhia 
também deve assumir as obras 
nos pontos críticos da estrada 
do Gomeral.

Potim cadastra 
famílias que 
residem em 
área ambiental

Atendendo a um pedido 
feito pelo Ministério Públi-
co, a Prefeitura de Potim 
deu início ao cadastro 
as famílias que moram 
em áreas de preservação 
ambiental, nos bairros 
Frei Galvão e Morada dos 
Marques. A intenção do 
trabalho é retirar os mo-
radores e levá-los para 
moradias doadas pelo  
próprio Município.

No atendimento realiza-
do no bairro Frei Galvão, 
apenas os moradores da 
rua João de Paula estão 
em área considerada de 
preservação ambiental. 
“A área citada no bairro 
Frei Galvão apresenta ris-
co de inundação, é muito 
próxima ao leito do rio”, 
explicou a prefeita Érica 
Soler (PL).

A assistência social da 
Prefeitura está visitando 
as casas e montando um 
cadastro. “Mas essas fa-
mílias só serão retiradas 
quando tivermos novas 
moradias para acomodá-
-los”.

O cadastramento tem 
previsão de término até o 
final do mês.

De acordo com a prefeita, 
por estar em processo de 
análise, tanto no bairro Mo-
rada dos Marques quanto 
no Bairro Frei Galvão ainda 
não há o número exato de 
residências atingidas. “A 
desocupação e o forneci-
mento de nova moradia 
ainda estão sob análise da 
administração”, destacou a 
chefe do Executivo.

Andréa Moroni
Potim

morragia, meu filho precisa de 
muito estímulo para se desen-
volver (visão, olfato, paladar, 
parte motora e de estabilidade 
e firmeza dos ossos). O médico 
neuropediatra solicitou o car-
rinho postural para evitar um 
problema na coluna espinhal 
(entortamento), que prejudi-
caria o Théo”.

O Théo precisa de cuida-
dos 24 horas, o que impede a 
mãe de trabalhar, reduzindo 
as condições da família em 
comprar o aparelho. Em 
casa, somente Itamar, o pai 
de Théo, trabalha, mas com 
um salário que, segundo 
Jenilza, “mal dá para as des-
pesas da casa. Por isso, peço 
ajuda de todos para poder 
dar um conforto, um melhor 
desenvolvimento para Théo”.

A vaquinha virtual para 
garantir apoio à família 
que tenta comprar o apare-
lho pode ser acessada por 
meio do link vakinha.com.
br/3074662.
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A RESSACA
Estamos na fase das entrevistas, 
debates.
A reta final de uma eleição polariza-
da entre dois candidatos.
Por outro lado, os eleitores estão 
percebendo que há vida inteligente 
na política brasileira além dos dois 
candidatos.
Dar o tempo ao tempo!
Na verdade, não vivemos uma 
polarização nos moldes de outros 
países.
A divisão é apenas passageira!
A polarização entre PT e PSDB foi 
apenas eleitoral e não representou 
uma divisão profunda da sociedade.
O país vive, na verdade uma desilu-
são política depois de uma eleição 
em que a indignação da socieda-
de, diante das ações da Lava Jato, 
escolheu a ideia de uma país sem 
corrupção.
A esperança de um novo país!
O desencanto da sociedade diante 
dos primeiros meses de governo, a 
maneira como a pandemia foi trata-
da pelas autoridades, a esperança se 

transforma em medo e ódio.
A volta ao passado à nossa porta!
A polarização “nós contra eles”, o 
movimento do “bem contra o mal”, 
passam a ser o foco de uma polari-
zação.
O presidente candidato Bolsonaro 
trouxe para a política brasileira o 
fortalecimento de uma “direita resi-
dual”, atrasada, que sempre existiu 
na política brasileira.
Entretanto, esta direita se radicaliza 
nos mesmos moldes desta esquerda, 
no consciente imaginário dos elei-
tores, que não coaduna, em termos, 
com o perfil do brasileiro.
A facilidade da mobilização das 
redes sociais ajuda o movimento de 
direita, restritos à uma elite reni-
tente, e que nunca tiveram muita 
penetração no eleitorado.
A direita nunca contou com movi-
mentos sociais organizados.
Por outro lado, a “esquerda oficial”, 
do ex-presidente Lula, uma esquer-
da “institucional”, muito moderada, 
propensa ao diálogo, à negociação, 
sempre teve uma boa capacidade de 
mobilização popular.
O ex-presidente tem dado provas 
deste comportamento com a indica-
ção do seu vice.
Portanto, falar em esquerda e direita 
na política brasileira está mais para 
mão de direção!
Esta polarização vai desaparecer, 
ou melhor, si quer perdurará, diante 

da composição do parlamento e 
da capacidade de aglutinação do 
“centrão”.
O presidente eleito vai conviver 
com um Congresso coeso, enxuto, 
com 24 partidos.
Com o orçamento na mão e o do-
mínio de uma agenda marcada para 
2023 com compromissos assumidos 
a agendas do presidente eleito.
Teremos um presidente sem maioria 
no parlamento e à mercê do “Cen-
trão”.
O número mágico para a sobrevi-
vência é 171 (ironia do destino!), 
número de votos para escapar do 
impeachment.
O presidente eleito não contará com 
a maioria, outra vez, poderá ter no 
máximo um quarto. 
São necessários um terço para não 
sofrer um impeachment!
Neste contexto de polarização a so-
ciedade dá pouca atenção a eleição 
dos deputados federais e um terço 
do Senado a ser renovado.
Uma das causas para o distan-
ciamento da população para o 

parlamento é a péssima imagem 
que causam a sociedade e o total 
desconhecimento das funções do 
legislativo.
A governabilidade reside nas mãos 
dos presidentes da Câmara e do 
Senado, fato desconhecido pelos 
eleitores, pois são os que definem 
pautas, agendas e influências no 
Orçamento da República.
A ideia de que o presidente da Re-
pública tudo pode ficou no passado 
e a sociedade ainda não percebeu.
Se o presidente da Câmara e do Se-
nado se alinharem governam o país.
Daí, o longo caminho a percorrer 
para a sociedade entender todos 
estes mecanismos constitucionais e 
democráticos e que a eleição para o 
Congresso Nacional é vital para o 
interesse do país.
A necessidade urgente da sociedade 
fugir da boçalidade das campanhas 
políticas, um partidarismo que 
não representa ninguém e onde a 
superficialidade ganha entornos de 
importância.
Vencer em outubro é apenas o 
começo.
A necessidade difusa de uma socie-
dade que vai da fome à educação. 
A vitória é transitória, o poder é 
efêmero, a necessidade de construir 
uma justiça social, uma distribuição 
de renda justa e que a esperança ve-
nha em forma vitoriosa de uma raça.
A ressaca vai ser brava!

   
Se o presidente da Câmara 
e do Senado se alinharem 

governam o país

“Caso os dois 
presidentes do 

Congresso estejam alinhados entre 
si, a dupla mandará no país”

Murilo de Aragão, cientista político

Câmara aprova novos cargos na 
Fundação Dr. João Romeiro,em Pinda
Entre as vagas abertas, assistente de serviços gerais, jornalista, 
videomaker e fotógrafo; outros 68 postos estão na programação

Uma denúncia anônima e uma 
sessão quente. Essa foi a semana 
do vereador Carlos Eduardo de 
Moura, o Magrão (PL), em Pinda-
monhangaba. Questionamentos 
sobre uma possível ligação entre o 
parlamentar e a administração do 
Pronto Socorro, com referências 
à propina. O clima esquentou na 
última segunda-feira (29), com 
direito a troca de xingamentos 
entre Magrão e pessoas que as-
sistiam a sessão.

As denúncias chegaram a ser 
publicadas em um site de notícias 
de Pindamonhangaba, o “Walter 
Magui, em foco”, que não revelou 
o nome do vereador acusado, mas 
destacou o “... suposto suborno 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

envolvendo a administração do 
Pronto Socorro e um vereador”.

O caso chegou a ser protocolado 
por moradores na Casa e no Minis-
tério Público. A situação segue em 
análise pela promotoria da cidade 
que aguarda os esclarecimentos.

Após as publicações, o tema vol-
tou à tona na sessão da Câmara, e 
o vereador foi questionado por um 
grupo de moradores e afirmou ter 
sofrido uma agressão ao término 
dos trabalhos.

Na noite da terça-feira, dia 30, 
o parlamentar utilizou as redes 
sociais para abordar a situação à 
população. “Amigos, estou sendo 
vítima de uma armação suja de 
ordinários que contrataram um 
suposto motoboy por R$50 para 
entregar uma denúncia caluniosa 
na Câmara envolvendo meu nome. 
Esses ataques podres na política 

Foto: Reprodução PMP

Carlos Eduardo de Moura, o Magrão, que entrou em confronto com manifestantes que questionaram suposto caso de propina

Troca de ofensas e denúncia 
de suborno contra Magrão

sempre existiram e sempre existi-
rão, não foi a primeira e nem será a 
última vez que irão fazer esse tipo 
de sujeira contra mim (...) Saibam 
que essa máfia política criminosa 
que quer se instalar na cidade vai 
cair e em breve será desvendada, 
pois todas as medidas judiciais 
estão sendo tomadas contra esses 
criminosos”.

Magrão afirmou ainda que sofreu 
com palavras difamatórias e de 
baixo calão durante a sessão, além 
de ter recebido um soco nas costas. 
Segundo ele, as devidas providên-
cias estão sendo adotadas e contará 
com representação judicial.

Mas apesar de afirmar que o 
ataque veio somente de fora do 
plenário, um vídeo divulgado nas 
redes sociais mostra o vereador 
trocando xingamentos com seus 
críticos.

Vereador é apontado em acusação de propina envolvendo o PS; 
Legislativo e MP analisam informações sobre suposto esquema

Vislumbrando um concurso 
público no futuro, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou a 
criação de novos cargos na Funda-
ção João Romeiro. A proposta foi 
abalizada por unanimidade pelos 
parlamentares da Casa.

Nesta ação, foram criados novos 
empregos efetivos na estrutura 
da Fundação João Romeiro, que 
edita o Jornal Tribuna do Norte. 
Os cargos aprovados são assis-
tente de serviços gerais, jorna-
lista, recepcionista, videomaker 
(produtor e editor de vídeos), 
fotógrafo, web designer e oficial 
de administração. 

Ainda nesta sessão foi aprovado 
o projeto de lei 129/2022, que 
cria novos cargos na estrutura da 
Prefeitura como agente cultural, 
analista ambiental, auditor do 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
arquivista, museólogo, engenhei-
ro eletricista e relações públicas. 
No projeto enviado à Câmara, 
o Município destacou a neces-
sidade destes novos empregos 
para o atendimento às demandas 
municipais. A administração mu-
nicipal teve também a ampliação 
de vagas no quadro de empregos 
aprovada. Foram acrescentados 
os postos de trabalho auxiliar 
de topografia (4 vagas); agente 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de controle de vetor (10); auxiliar 
de classe (10); contador (2); co-
veiro (4); engenheiro agrônomo 
(2); engenheiro sanitarista (1); 
engenheiro de segurança do tra-
balho (2); fiscal de posturas (2); 
médico veterinário (2); oficial de 
administração (20); técnico de 
segurança do trabalho (4); técnico 
em regulação (1), tesoureiro (2) e 

topógrafo (2).
No projeto de lei enviado, o pre-

feito Isael Domingues (PL) ressal-
tou que “o presente projeto visa a 
ampliação de vagas no quadro da 
Prefeitura para o atendimento às 
necessidades da administração 
municipal que, conforme levan-
tamento, verifica-se que está com 
saldo inferior à demanda prevista”.
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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

Guaratinguetá: Land 
Rover Discovery II, 
au tomát ica ,  4x4, 
mu i to  c o nse r va -
da. 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blinda-
da. Valor: 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731 

Ilhabela: Vendo Ran-
ger com um pequeno 
problema no módulo 
de ignição, e o res-
tante em perfeito es-
tado, com freio ABS, 
ar condicionado, tra-
vas elétricas, vidros 
elétricos e capota 
de fibra. Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 982183535

Lorena: D20, conser-
vada, motor maxion, 
turbo, diesel, único 

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 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 
ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 
energia trifásica. Va-

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 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 

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 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-

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-
tar até 800kg. Telefo-
ne: (12) 99716-7648

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-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE 

COLABORAÇÃO Nº 02/2022
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Vila Vicentina 
de Lorena, CNPJ nº 46.694.782/0001-07, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo Aditivo 02, pelo qual acrescenta-se 
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao objeto com o objetivo de atender a 
Emenda Impositiva Federal para pagamento com recursos humanos, prestação 
de serviço e de aquisição de materiais necessários à obtenção do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros. O valor global do Termo de Colaboração passa para R$ 
368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais). Data de assinatura: 01º/09/2022.

 
Câmara Municipal de Potim 

Avenida Governador Mário Covas, nº 222 – Potim 
Estado de São Paulo  

 
  

COMUNICADO AOS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE POTIM 
 

 
Em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, o Vereador 

Márcio de Cássio Raymundo, Presidente da Câmara Municipal de Potim, no uso de suas 
atribuições legais, COMUNICA que as CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM, correspondentes ao exercício de 2020 - (Processo n° 002956.989.20-6), foram 
recebidas por esta Casa de Leis e ficarão durante sessenta (60) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente em veículo de comunicação impresso (jornal de circulação na 
Cidade de Potim e região), à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o 
qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

Os contribuintes interessados poderão ter acesso aos arquivos digitais referentes às 
Contas da Prefeitura Municipal de Potim – Exercício de 2020, que se encontram integralmente 
disponibilizados através do site oficial da Câmara Municipal de Potim, através do seguinte link:  
http://camarapotim.sp.gov.br/docs/TCESP/2956989206/ ou na sede do Poder Legislativo, 
localizada à Avenida Governador Mário Covas, nº 222 – Centro – Potim – SP., no horário das 
13:00 às 17:00 horas.  
 
 

Potim, 17 de agosto de 2022. 
 
 
 

MÁRCIO DE CÁSSIO RAYMUNDO 
Presidente da Câmara Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 357/2022-SUP; 
6081/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação das palestras “A Intencionalidade Pedagógica na 
Educação Infantil” e “Inteligência Emocional: Mediação de conflitos x Comunicação 
não violenta”.
CONTRATADA: MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS LTDA 
ME, CNPJ/MF Nº: 15.349.290/0001-50, DATA DA ASSINATURA: 05/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
420/2022-SUP; 6424/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 07 (sete) passagens aéreas 
para viagem de atletas da Seleção Lorenense de Karatê à Fortaleza/CE
CONTRATADA: INTERCITIES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURÍSMO LTDA - ME, 
CNPJ/MF Nº: 57.991.051/0001-40, DATA DA ASSINATURA: 30/08/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 126/22 - PROCESSO 357/22 SUP – 6081/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação das palestras “A Intencionalidade Pedagógica na Educação 
Infantil” e “Inteligência Emocional: Mediação de conflitos x Comunicação não 
violenta”.
CONTRATADA: MAESTRO PALESTRAS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS LTDA 
ME CNPJ: 15.349.290/0001-50
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Vigência de 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 04/2022 PROC. Nº 64/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veículos novos (zero km) para atender as necessidades 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Contratada: TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 28.072.149/0001-
03 Vencedora do Item: 01
Valor total: R$ 257.840,00 (duzentos cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta 
reais)
VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Processo 325/2017 – PP 67/2017 – Contrato 104/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: NEIDE APARECIDA EVANGELISTA SERAFIM08093734830
CNPJ Nº: 28.261.684/0001-02
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 104/2017, decorrente do pregão presencial nº 67/2017, 
firmado em 17/08/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 17/08/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais os estabelecidos no 
contrato original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar, ao Diretor do Mercado 
Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, 
a quitação ou o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) 
relacionadas ao box anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob 
pena de rescisão antecipada do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 17/08/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 PE Nº 31/2022 – PROC. Nº 367/2022
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 fórmula infantil láctea para
atender a demanda do ambulatório de infectologia 
pelo período de 12 (doze) meses, definidas no
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
CNPJ Nº: 35.848.045/0001-03
Vencedor dos itens:01
Valor Total: R$ 14.780,00(quatorze mil, setecentos 
e oitenta reais)
Data da Assinatura: 01/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

TOMADA DE PREÇO nº 12/2022 – Proc. nº 297/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no 
TOMADA DE PREÇO nº 12/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para CONSTRUÇÃO DA CASA 
DA JUVENTUDE DE LORENA/SP.
Com amparo na análise técnica da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, 
o presidente juntamente com a comissão permanente de licitação, decidem:
Manter a INABILITAÇÃO da empresa M.A. NOBREGA DE ANDRADE 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA pois a empresa não atendeu ao item 
10.2.4.c.2 do edital.
Fica marcado para o dia 09 de setembro de 2022 ás 09:30 hrs a abertura de 
envelope de propostas das empresas habilitadas do certame.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.
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Na tentativa de inibir avanço da violência, 
Lorena volta a apostar Atividade Delegada
Policiais contratados pelo Município reforçam a segurança na cidade; programa é reativado após dois anos

Foto: Arquivo Atos

Policial militar atua em registro de caso de homicídio na região central de Lorena; município aposta na Atividade Delegada para reforçar segurança

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 contra-
tados através do programa 
Atividade Delegada ampliou 
o contingente da corporação 
na cidade.

Firmado em 3 de maio pela 
Prefeitura de Lorena e pelo 
comando do 23º BPMI (Ba-
talhão da Polícia Militar do 
Interior), o convênio da Ati-
vidade Delegada possibilita 
que o Município 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 ocorria desde 
14 de junho de 2020.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública de Lore-
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 

Da Redação 
Lorena 

PM’s da Atividade Delegada 
contribuiu para o sucesso 
do esquema de segurança 
do evento, que não registrou 
nenhuma ocorrência grave.

O chefe da pasta explicou 
também que, atualmente, 
a maioria dos profissionais 
se concentra em ações de 
abordagem a suspeitos e de 
patrulhamento pela cidade. 
Simultaneamente, um dos 
PM’s atua no monitoramento 
de câmeras de segurança do 
COI (Centro de Operações 
Integradas).

Pereira apontou ainda os 
benefícios gerados pela reim-
plantação da Atividade De-
legada no município. “Além 
de efetivamente auxiliar no 
combate à criminalidade, o 
aumento do efetivo policial 
contribui para uma maior sen-
sação de segurança na cidade, 
podendo futuramente variar, 
de acordo com a necessidade. 
A média atual de contratados 
atuando diariamente é de seis 
PM’s. Estamos muito felizes 
com a retomada desse pro-
grama, que vem impactando 
positivamente nas ações de 
segurança tanto na região 
central como nos bairros mais 
afastados”. 

A reimplantação da Ativida-
de Delegada é uma das apos-
tas da atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), para 

tentar conter o aumento de 
assassinatos na cidade, que 
nos primeiros sete meses des-
te 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 levan-
tamento da SSP (secretaria de 
Segurança Pública do Estado).

O número coloca a cidade 
como a sexta com mais víti-
mas de assassinatos na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte), sendo superada por 
São José dos Campos (31), Pin-
damonhangaba (24), Taubaté 
(24), Caraguatatuba (23) e 
Cruzeiro (23). 

Prefeitura de Canas busca convênio 
para contar com Atividade Delegada 

A Prefeitura de Canas 
enviou para o Governo do 
Estado uma proposta para 
celebração de convênio 
com a Polícia Militar para 
a implantação da Atividade 
Delegada. Para definir a 
parceria, a prefeita Silvana 
Zanin (PDT), recebeu, no 
gabinete, o tenente coronel 
da Polícia Militar, Sérgio dos 
Santos Junior, o subtenente 
Benedito Lima e o capitão 
Gustavo Ferreira. 

A Atividade Delegada é rea-
lizada por meio de um convê-
nio entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado de São Paulo 
para que policiais militares 
reforcem o policiamento na 
cidade durante suas folgas. 
Os policiais atuam de farda 
e com equipamentos da PM.

A parceria resultará em 
mais policias nas ruas, ge-
rando mais segurança à 
população. A documentação 
seguiu para a aprovação e a 
Atividade terá início após a 
formalização do pedido da 
Prefeitura.  “Não há um prazo 
determinado para o início, 
pois depende do trâmite do 
processo junto à Policia Mili-
tar e também da secretaria de 
Segurança. Porém, em média, 
leva de 1 a 2 meses para a 
iniciação da atividade”, des-
tacou o Município, em nota.

A Atividade abrangerá toda 
a cidade de Canas, porém 

Andréa Moroni 
Canas 

será dada maior atenção ao 
entorno das escolas, zona 
rural e alguns bairros como 
CDHU Bela Vista e CDHU São 

Judas Tadeu. “Serão trinta 
vagas por mês para serem 
preenchidas”, segundo a 
Prefeitura.


