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Prefeitura amplia atendimento assistencial 
aos idosos de Pinda com apoio estadual
Cidade inaugura unidade que abriga moradores no dia; local oferece cuidados e atividades de lazer 

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Após receber um recurso 
estadual de quase R$ 500 
mil, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou na 
manhã da última quinta-feira 
o CDI (Centro Dia do Idoso). 
Destinada a oferecer cuidados 
e atividades socioassistenciais, 
a unidade atenderá até trinta 
moradores de mais de 60 anos.

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR) e representantes 
da secretaria de Desenvol-
vimento Social do Estado, a 
cerimônia de inauguração 
contou com a presença de 
familiares do ex-morador e as-
sistencialista Hugo Corregiari, 
falecido em 2011, que teve seu 
nome escolhido para “batizar” 
o prédio do CDI.  

Localizada no bairro Vila 
Rica, a unidade, que é adap-
tada para portadores de ne-
cessidades especiais, possui 
uma área construída de 400 
m² em um terreno de 1.450 
m². Além de salas de recreação 
e de atendimento, o prédio 
conta com almoxarifado, am-
bulatório, banheiros, cozinha, 

dormitórios e lavanderia.
Iniciativa do Governo do Es-

tado, o CDI, que possui outras 
61 unidades em São Paulo, é 
destinado para o atendimen-
to de idosos de segunda a 
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O Centro de Apoio a Idosos, entregue no início da última semana, em Pindamonhangaba; obra contou com orçamento de R$ 500 mil

sexta-feira, nos períodos das 
8 às 17h. O local receberá 
membros “da melhor idade” 
que vivem sozinhos ou moram 
com filhos que trabalham 
durante o dia e não possuem 

disponibilidade para cuidarem 
dos pais durante a manhã e 
tarde. 

Na unidade serão oferecidas 
refeições, aulas de artes manu-
ais (artesanato e bordado), ati-

vidades esportivas e de lazer. 
Além do recurso estadual, 

a construção do prédio con-
tou com uma contrapartida 
municipal de pouco mais de 
R$ 302 mil. 

Para a secretária de As-
sistência Social, Ana Paula 
Miranda, a implantação do 
CDI representará um marco 
histórico no atendimento 
voltado aos idosos de Pinda-
monhangaba. “Através deste 
equipamento, contribuiremos 
para que eles tenham uma 
melhor qualidade de vida. 
Além de evitar a solidão, que 
leva muitos a enfrentarem 
uma depressão, a convivência 
na unidade possibilitará um 
resgate a autoestima destes 
idosos. Começaremos com 
vinte assistidos, e futuramente 
poderemos ampliar para mais 
dez. O CDI representará um 
grande reforço em nossa rede 
assistencial destinada a este 
público”.

Os moradores interessados 
em contarem com vagas no 
CDI deverão efetuar as ins-
crições dos idosos no Creas 
(Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social), 
localizado no Centro, a partir 
da próxima segunda-feira. A 
seleção dos beneficiados, que 
levará em conta a situação 
socioeconômica das famílias, 
deverá ser concluída até o fim 
de julho.

Ação de combate ao transporte clandestino em 
Lorena rastreia vinte veículos na região central
Sistema orienta motoristas de aplicativos como o Uber, sancionado para vinte veículos na cidade

Rafaela Lourenço
Lorena

O transporte clandestino em 
Lorena está com os dias con-
tados. Um trabalho conjunto 
entre a Guarda Civil Munici-
pal, secretaria de Trânsito e 
Transportes e Polícia Militar 
ampliou as operações espe-
cíficas para combater o ser-
viço irregular. Cerca de vinte 
veículos já foram rastreados 
atuando no município.

A segurança dos passageiros 
é o principal foco das equi-
pes que seguem atuando nas 
ruas. Segundo o secretário de 
Segurança Pública de Lorena, 
Carlos Lescura, as operações, 
que tiveram início em maio, 
passam principalmente em 
pontos de ônibus e locais com 
aglomerações de pessoas que 
possam ser possíveis passa-
geiros em horários de pico. 

Ele contou que as ações foram 
baseadas principalmente nas 
denúncias e reclamações de 
moradores e taxistas que fla-
graram o serviço clandestino. 
“Realizamos duas operações 
até o momento e autuamos 
três veículos como transpor-
te ilegal. Além de ser injusto 
com os que pagam impostos, 
como os taxistas, empresas de 
ônibus que são prejudicados 
também, há veículos de outras 
cidades atuando aqui”, frisou.

Ainda segundo Lescura, 
foram diagnosticados pon-
tos com maior incidência da 
infração como a Rodoviária, 
praça Conde de Moreira Lima, 
ponto de ônibus da rua Major 
Joaquim Luiz Bastos e avenida 
doutor Peixoto de Castro.

O secretário de Trânsito e 
Transporte, Norival Souza, res-
saltou que os trajetos variam 
desde bairro a bairro, a destino 

para outras cidades como Ca-
choeira Paulista, Guaratingue-
tá e Cruzeiro. Ele explicou que 
as operações são realizadas 
através de planejamentos das 
forças envolvidas, mas com 
datas e locais “surpresa”, pois 
as equipes são informadas 
no dia da atuação. “Todos os 
meses serão realizadas essas 
operações.

Até o momento foram mais 
de 15 abordagens e três autu-
ações. Orientamos para que 
as pessoas não aceitem esses 
serviços, pois não temos como 
comprovar a condição do 
veículo e a idoneidade dessas 
pessoas que estão fazendo o 
transporte. 

Uber – O prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) san-
cionou a lei que regulariza o 
aplicativo Uber na cidade, em 
dezembro de 2018, porém, 
segundo Souza, os motoristas 
não estão se cadastrando na 
secretaria de Trânsito e Trans-
portes para atuar regularmen-
te na cidade. “Ele é inscrito 
num sistema nacional, que 
propicia a ele uma condição de 
atuar no município. Esse servi-
ço não é clandestino, mas eles 
não estão vindo na secretaria 
para verificar as necessidades 
para cumprir a lei municipal. 
Existe a regulamentação para 
termos um controle real dos 
condutores dentro da cidade, 
para dar essa estrutura e 
segurança aos passageiros”.

Em Lorena, a frota será de 
15% do número total de ta-
xistas inscritos no município 
(148 veículos), ou seja, vinte 
Uber’s.Veículos que fazem o transporte irregular são o foco de ação colocada em prática por secretarias de Lorena

Foto: Arquivo Atos
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Cruzeiro tem acordo entre Amsted Maxion e 
Sindicato depois de três dias de paralisação
Processo de debates é marcado por greve de mais de mil funcionários na unidade da empresa

Funcionários durante a assembleia realizada em frente a unidade da Amsted Maxion; greve teve fim depois de acordo em Cruzeiro

Foto: Colaboração Fabíola Simões

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Foram três dias de paralisa-
ção até o desfecho das negocia-
ções entre 1,1 mil funcionários 
e a AmstedMaxion, empresa 
especializada em fundição e 
equipamentos ferroviários em 
Cruzeiro. Os trabalhadores pa-
raram as atividades na madru-
gada da última segunda-feira, 
exigindo um valor maior da 
PLR (Participação de Lucros 
e Resultados).

Na manhã da última quinta-
-feira foi oficializado o fim das 
manifestações e divulgado o 
acordo entre empresa e funcio-
nários. De acordo nota emitida 
pela assessoria de imprensa da 
Amsted, a entidade aceitou em 
assembleia o valor de R$ 2 mil.

Ainda de acordo com as 
informações da empresa, na 
noite de quarta-feira foram 
apresentadas para o Sindicato 
e a comissão de funcionários as 
dificuldades financeiras para 
reajustar os valores e, por isso, 
não poderia superar os R$ 2 
mil oferecidos.

A única exigência que foi 
alterada, segundo a empresa, 
é com relação aos valores das 
parcelas. A primeira será paga 

no próximo dia 21, no valor 
de R$ 1,6 mil e a segunda, 
de R$ 400 em janeiro do ano 
que vem. 

No inicio da semana, o sin-
dicato que representa a cate-
goria havia informado que a 
AmstedMaxion ofereceu R$ 1 
mil de PRL, e que a reinvindi-
cação seria de R$ 4 mil. 

O presidente do Sindicato, 
Jacy Cleber Mendes, demons-
trou insatisfação com o fim 
das negociações. Segundo ele, 
os funcionários também não 
mostraram contentamento 
com o valor estabelecido no 
diálogo, mas acabou aceitando 
as condições apresentadas 
pela empresa. 

Mendes disse que os meta-
lúrgicos aceitaram a proposta 
e retornaram ao trabalho 
pois ficaram com “medo”. “Ao 
decorrer da greve, a empresa 
pressionou os trabalhadores 
para voltar dizendo que não 
receberiam o vale e que já 
havia uma lista com duzentos 
nomes para demissão. Cerca 
de 35 chefes ficavam na porta 
olhando para o trabalhador, 
coagindo e jogando pesado 
para que eles voltassem, além 
de ligar para a residência dos 
trabalhadores. Os funcionários 
ficaram com medo e come-
çaram a pular muro, entrar 
no porta malas de carro e, 
com isso, decidimos pôr fim a 
paralisação”. 

Além do valor de R$ 2 mil 
referente ao PRO, a empresa 
também garantiu seis meses 
de estabilidade de emprego 
e salários a todos os 1,1 mil 
funcionários da empresa.

Polícia Civil apreende quase dez quilos 
de drogas durante operação em Lorena
Município registra aumento de 26% em prisões de traficantes nos primeiros cinco primeiros meses do ano

Da Redação
Lorena

Uma operação realizada 
pela Dise (Delegacia de In-
vestigações sobre Entorpe-
centes) na tarde da última 
quarta-feira gerou um pre-
juízo de aproximadamente 
R$ 200 mil a uma quadrilha 
de traficantes de drogas de 
Lorena. Além de quase dez 
quilos de crack e cocaína, 
foram apreendidas duas 
armas de fogo e munições.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, informações apontaram 
que criminosos armazena-
vam uma grande quantidade Dez quilos de entorpecentes e armas apreendidas em operação da Polícia Civil, na tarde da última quarta

Fotos: Divulgação Polícia Civil

de drogas e armas em um 
apartamento no bairro do 
Cecap.

Percebendo a chegada das 
viaturas, por volta das 16h, 
os traficantes conseguiram 
fugir do local. Já no inte-
rior do imóvel, os policiais 
encontraram sete tijolos 
de cocaína (7,2 kg) e um de 
crack (1,058 kg). Foram tam-
bém apreendidas porções 
embaladas para a venda, 
sendo 38 pedras de crack 
(1,01 kg) e 359 cápsulas de 
cocaína (290 mg).

Em um dos cômodos do 
apartamento foram locali-
zados dois revólveres cali-

bre 38, seis munições e um 
caderno com anotações da 
contabilidade da venda dos 
entorpecentes.

Com as provas, a Polícia 
Civil segue investigando 
e tentando desarticular a 
quadrilha de traficantes de 
drogas.

Dados – Segundo o levan-
tamento da SSP (Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado), Lorena registrou 
no primeiro quadrimestre 
do ano 125 ocorrências de 
tráfico de entorpecentes. O 
número é 26% superior ao 
do mesmo período de 2018, 
que foi de 99 casos.
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 

30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 

Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 

expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível para 
o final de semana, 
com experiência e 
referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista 
ou restaurantes finais 
de semana. Telefone: 
3122-1090 ou 99143-
0245
Contrata-se encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 

inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 
com Jean
Jardineiro Waldir, ma-
nutenção de jardins, 
roça se terrenos. Te-
lefone: 98143-4298 
ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máqui-
nas de lavar e gela-
deiras, freezer. Visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões. Telefone: 
3108-2606
Negócios e Oportu-
nidades
Oficina mecânica 
c o m  f a t u r a m e n -
to mensal acima e 
16.000,00. Motivo: 
idade. Rua Monse-
nho Anibal. 164. Tele-
fone: 3125-5994
Roupas e Lingerie 
em consignação. Pa-
gue só o que vender. 
Renda extra. Entre 
em contato. Telefone: 

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 

250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
V E N D O  C l a s s i c 
LS 11 completo – 4 
pneus novos/óleo/fil-
tro. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-
to – kit multimídia – 
pneus novos. Doc. 
Ok. Tr.F: 97403-1609 
– Pinda
VENDO Astra GL ano 
99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO Prisma Max 
1.4 ano 2011 – bási-
co. Tr.F: 99128-9957 
– Pinda
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-

9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019 PROC. Nº 166/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção de frota de veículos da 
Prefeitura de Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - ME CNPJ: 22.713.728/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 2, 5, 11, 15, 17, 27, 33, 34, 39, 42, 48, 52, 54, 64, 70, 71.
VALOR TOTAL: R$ 291.600,00 (duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 PROC. Nº 270/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de medicamentos para a Atenção 
Básica, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.034.934/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 19, 21, 25, 27, 43, 45, 47, 51, 59, 89, 131, 135, 149, 
167, 173, 209, 223, 227, 239, 247, 251, 253, 273, 275, 297, 301, 309.
VALOR TOTAL: R$ 322.362,00 (trezentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta 
e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ME CNPJ: 28.123.417/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 40, 64, 76, 78, 80, 82, 98, 134, 136, 138, 146, 172, 
216, 218, 220, 230.
VALOR TOTAL: R$ 116.968,50 (cento e dezesseis mil novecentos e sessenta e 
oito reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 09.192.829/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 75, 77, 79, 229.
VALOR TOTAL: R$ 53.367,00 (cinqüenta e três mil trezentos e sessenta e sete 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 62/19 PROC. Nº 332/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de
ônibus novo (zero quilômetro); Ano\Modelo: 
2019\2019 ou versão mais recente até a data da 
abertura da licitação, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme emenda 
parlamentar proposta nº 10872.126000/1180-14, a 
realizar-se às 09h30min do dia 10 de julho de 2019,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, 
FÁBIO MARCONDES.
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Guaratinguetá anuncia duas partidas do 
Brasileiro feminino no Dario Rodrigues Leite
São José manda confrontos com Athletico Paraense e Ferroviária no estádio municipal em julho

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Enquanto o mundo volta os 
olhos para a Copa do Mun-
do de futebol feminino, na 
França, Guaratinguetá rece-
beu uma importante notícia 
para os torcedores. A cidade 
receberá duas partidas do 
Campeonato Brasileiro da 
primeira divisão. Os jogos, 
que terão mando do São José, 
serão disputados depois do 
mundial, nos dias 15 e 22 
de julho.

A equipe joseense, tricam-
peã da Libertadores e uma 
das potências do futebol 
feminino no Brasil, mandará 
os confrontos no estádio Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite.

A diretoria da Águia do Vale 
solicitou o aluguel do estádio, 
pois o Martins Pereira, casa 
do time em São José dos 
Campos, será utilizado para 
disputa de uma competição 
internacional de rugby, no 
mesmo período. A secretaria 
de Esportes de Guaratinguetá 
assinou a liberação do Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite, 
com aluguel de aproximada-
mente R$ 2,8 mil por partida. 
“Tudo será custeado pelo 
time, despesa com Polícia 
Militar, arbitragem, gandulas, 

segurança, a gente não terá 
custo nenhum. Receberemos 
esse valor, que vai para o te-
souro do município", explicou 
o secretário de Esportes, Joel 
Pinho.

O estádio municipal Dario Rodrigues Leite, que receberá duas partidas do São José pelo Campeonato Brasileiro feminino, em julho

Fotos: Arquivo Atos

Os jogos serão contra o Foz 
Athletico Paranaense (dia 
15) e Ferroviária de Arara-
quara (22), sempre às 15h. 
Os ingressos serão 1 Kg de 
alimento não perecível, ex-

ceto sal e açúcar. O São José 
é o atual décimo colocado no 
Brasileirão. 

Além do futebol feminino, 
o estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite também será 

alugado para partidas das 
categorias de base do São 
José no mesmo período. O se-
cretário confirmou que ainda 
neste ano, outros jogos po-
derão ser realizados na casa 

Vigilância em Saúde de Ubatuba amplia 
atenção contra avanço do sarampo

Da Redação 
Ubatuba

A Vigilância em Saúde de 
Ubatuba reforçou o alerta 
à população para a atua-
lização da vacina contra 

o sarampo. Até o dia 23 de 
maio, o estado de São Paulo 
havia registrado 36 casos 
confirmados de sarampo, 
sendo 11 com internação 
e quatro em profissionais 
de saúde.

O sarampo é altamente 
transmissível, e a vacina é a 
medida de prevenção mais 
eficaz. No calendário nacio-
nal de vacinação de rotina, 
todos os indivíduos de 1 a 
29 anos de idade devem ter 
duas doses de vacina para 
sarampo. A vacina não é 
recomendada a crianças me-
nores de 6 meses, gestantes 
e pessoas imunodeprimidas.

Os moradores devem ficar 
atentos aos sinais e sinto-
mas da doença: febre alta, 
manchas vermelhas, tosse, 
coriza, conjuntivite, peque-
nas manchas brancas que 
aparecem na mucosa bucal 
e dor de cabeça. 

Para tomar a vacina gra-
tuitamente as pessoas de-
vem procurar a unidade de 
saúde mais próxima com 
a carteira de vacinação. 
Crianças ou adultos que 
não tenham o documento 
receberão as doses da vaci-
na SCR (que protege contra 
o sarampo, a catapora e a 
rubéola).

Secretaria de Esportes abre mais vagas 
para atividades gratuitas em Ubatuba

Da Redação 
Lorena

Para incentivar a prática 
esportiva e manter os jo-
vens longe da criminalida-
de, a Prefeitura de Ubatuba 
abriu na última semana mil 
vagas para aulas gratuitas 
de novas quatro modalida-
des. A iniciativa busca tam-
bém revelar novos talentos 
olímpicos, principalmente 
na canoagem de velocidade 
e vôlei de praia.

Destinadas às crianças 
e adolescentes de 9 a 14 
anos, os treinamentos de 
canoagem serão realizados 
a partir da próxima semana 
na foz do Rio Indaiá, loca-
lizada no bairro do Barra 
Seca. A modalidade foi a 
que mais rendeu medalhas 
ao Brasil na disputa das 
Olimpíadas de 2016, reali-
zada no Rio de Janeiro. Na 
ocasião, o canoísta Isaquias 
Queiroz conquistou duas 
medalhas de prata e uma 

do futebol de Guaratinguetá. 
Atualmente, o Dario é sede 
dos jogos do Manthiqueira, 
time que não está bem na 
quarta divisão paulista, e 
praticamente deu adeus a 
qualquer possibilidade de 
classificação à segunda fase.

Investimento – No Vale do 
Paraíba, São José e Taubaté 
são os únicos clubes pro-
fissionais que contam com 
departamento de futebol 
feminino. Enquanto a Águia 
disputa a Série A do Brasi-
leirão, o Burro da Central 
está nas quartas de final da 
segunda divisão nacional. 
Taubaté e São Paulo duelam, 
após a Copa do Mundo, por 
uma vaga na elite do futebol 
feminino. 

De olho no sucesso das 
cidades vizinhas, o secretá-
rio confirmou a intenção de 
montar um time feminino em 
Guaratinguetá. “A procura é 
grande. Têm meninas trei-
nando no projeto do Fadenp 
(Fundo de Apoio ao Desporto 
Não Profissional). Elas são 
jovens ainda, mas é o início 
de um trabalho. Acho que é 
válido pensarmos isso para o 
segundo semestre, criarmos 
uma competição municipal 
e começar a projetar isso”, 
avaliou.

de bronze.
Além da canoagem de 

velocidade, também serão 
implantadas na cidade 
litorânea aulas gratuitas 
das modalidades olímpi-
cas como caratê e vôlei de 
praia. Os jovens poderão 
optar também pelo fute-
vôlei, que ainda não é um 
esporte olímpico.

Respeitando o horário 
do contraturno escolar, os 
treinamentos serão rea-
lizados semanalmente na 
Quadra Municipal, na rua 
Nove de Julho, no bairro 
Recanto Alvorada.

Atualmente atendendo 
mais de três mil morado-
res em diversos bairros, a   
Prefeitura abriu também 
novas vagas para as aulas 
de natação, futebol, volei-
bol, basquete, atletismo, 
ginástica artística, surfe 
e judô. “Nosso     objetivo 
com esta ampliação de va-
gas é incentivarmos todos 
estudantes a praticarem 

esportes durante seus con-
traturnos escolares, já que 
felizmente contamos com o 
mar e a praia, estamos ofe-
recendo novas modalida-
des náuticas. É importante 
destacar que as inscrições 
só serão encerradas assim 
que todas as vagas forem 
preenchidas”, explicou o 
secretário de Esporte e 
Lazer, José Alberto Jacob.

Os interessados em ma-
tricularem os filhos nos 
treinamentos devem com-
parecer à sede da secre-
taria de Esportes e Lazer, 
localizada à rua Minas 
Gerais, no Centro.

Além do comprovante 
escolar, para a inscrição 
é necessário que o aluno 
apresente sua carteirinha 
de vacinação, que deverá 
estar em dia.

Para tirar dúvidas, os 
moradores devem entrar 
em contato com a pasta 
através do contato (12) 
3836-1026.

Vacinação contra o sarampo, doença que tem avançado na região


