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Levantamento do Caged aponta para criação de 1.947 novas vagas no mês de agosto; Pinda lidera ranking regional
Região volta a ter alta na geração de empregos

Letícia Noda
Região

A economia da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) gerou 1.947 vagas 
de emprego com carteira 
assinada no mês de agosto, 
segundo dados divulgados 
na última quarta-feira pelo 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados). No mesmo mês do 
ano passado foram criadas 
1.141 vagas formais. 

O saldo é a diferença entre 
contratações e demissões, 
colocando agosto como o 
segundo mês consecutivo 
gerando novas vagas no 
mercado de trabalho após 
dois meses seguidos de sal-
dos negativos. 

Em 2019, os meses com 
saldo positivo de empregos 
foram fevereiro com 1.363 
vagas, abril (com 1.049) e 
julho (com 830). Apresen-
taram saldo negativo os 
meses de março com -1.138, 

janeiro (-663), maio (-147) e 
junho (-106 vagas). 

Entre os meses de janei-
ro e agosto foram criadas 
4.169 vagas de emprego 
com carteira assinada na 
região, segundo o Ministé-
rio da Economia, o melhor 
resultado para o mesmo 
período desde 2013, quando 
a região obteve 4.466 novos 
postos de trabalho.

Durante o oitavo mês do 
ano, a geração recorde foi 
no setor de serviços, abrin-
do 1.037 vagas, que vem se 
recuperando após corte por 
três meses seguidos.

Em seguida vem o comér-
cio, com 504 oportunidades 
abertas e a construção civil, 
com 345. A administração 
pública abriu 111 empregos 
e a indústria, 105.

As cidades que mais abri-
ram postos de trabalho em 
agosto da RMVale foram São 
José dos Campos, com 691; 
Jacareí vem em segundo 
lugar com 260 empregos 
no mês; seguida de Taubaté 
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com 225. 
No acumulado do ano, o 

setor de serviços também 
mantém maior saldo da 
região, com 2.320 postos 
criados. A construção civil 
criou 1.456, a administração 
pública foi responsável por 
934 vagas, e a indústria, 
614. 

Nos oito primeiros meses 
de 2019, Pindamonhanga-
ba se manteve no primeiro 
lugar no ranking da RMVale 
com 1.010 empregos gera-
dos, seguida por Campos do 
Jordão com 1.003 e Guara-
tinguetá com 421. Outras 
cidades com saldo positivo 
no período foram Piquete 
com 142 vagas, Cruzeiro 
com 104 e Lorena com 74 
postos. 

Já as quatro cidades do 
Litoral Norte se mantiveram 
nas últimas colocações do 
ranking do Estado, apresen-
tando saldo negativo. São 
os casos de Caraguatatuba, 
com -136 vagas e Ubatuba, 
com -784.Vagas no comércio alavancam geração na RMVale; Pinda segue em primeiro lugar do ranking da região

Equipe da Guarda Municipal de Ubatuba; cidade, que investe alto em agrupamento para reforçar segurança é apontada como mais segura

Cidade sobe vinte posições em comparação a 2017; Campos do Jordão é a terceira no levantamento

Avaliação nacional classifica Ubatuba 
como a sétima cidade mais segura

Lucas Barbosa 
Ubatuba

Um levantamento publicado 
pelo instituto de consultoria 
Urban Systems, na última se-
mana, apontou Ubatuba como 
a sétima cidade mais segura 
do país. Além do município 
litorâneo, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) contou 
apenas com Campos do Jordão 
no ranking das cem cidades 
com os melhores resultados.

Desde 2015 produzindo 
pesquisas sobre o potencial 
econômico e a qualidade de 
vida nos 666 municípios com 
mais de cinquenta mil habitan-
tes do Brasil, o Urban Systems 
divulgou os dados do estudo 
de 2019 em seu site oficial, no 
último dia 18. 

De acordo com o órgão, os 
critérios avaliados na área 
da segurança pública foram 
eficácia dos mecanismos de 
monitoramento de áreas de 
risco, investimentos no comba-
te à criminalidade, proporção 
de policiais por habitantes e 
número de homicídios. 

Após analisarem os indi-
cadores, os especialistas do 
Urban Systems definiram as 
notas das cidades, em uma 
escala de 0 a 5. Segundo o 
levantamento, os dois locais 
mais seguros do país são 
Balneário Camboriú (Santa 

Catarina), com a nota de 
3,392, e Santana de Parnaíba 
(São Paulo), com a pontuação 
de 3,254. Fechando o “pódio” 
aparece Campos do Jordão, 
classificada com 3,218. Sé-
tima colocada no ranking, 
Ubatuba obteve a nota 3,121. 
A última vez que o município 
litorâneo havia aparecido na 
lista foi em 2017, quando 

foi considerada a 27ª mais 
segura. 

O resultado expressivo foi 
comemorado pela atual gestão 
de Ubatuba, comandada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD). 
Para o secretário de Segu-
rança Pública, major Rubens 
Martins, a boa colocação no 
levantamento é reflexo da po-
lítica de investimentos munici-

pais no setor, principalmente 
no reforço da estrutura da 
Guarda Civil Municipal. 

Atuando armada desde sua 
criação em 1994, a Guarda 
Civil de Ubatuba conta atual-
mente com 53 agentes, sendo 
40 homens e 13 mulheres. 
Durante o ano, o Executivo 
destinou cerca de R$ 1,4 
milhão para a compra de 

novos veículos, armamen-
tos e demais equipamentos. 
Além de três viaturas, foram 
adquiridas quarenta pistolas 
semiautomáticas, quatro mil 
munições, uniformes, bastões, 
coldres, coletes à prova de 
bala, sprays de gás lacrimo-
gênio. “Nós sabemos que a 
segurança pública é um dever 
do Estado, mas o prefeito fez 
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um alto investimento, a fim 
de oferecer aos guardas mu-
nicipais a tranquilidade para 
exercerem suas funções. O 
efetivo é constantemente va-
lorizado, com a implantação 
da Atividade Complementar 
para possibilitar mais agentes 
na rua e a promoção de cur-
sos de capacitação”, explicou 
o chefe da pasta. 

Os interessados em confe-
rirem os demais resultados 
e detalhes do levantamento 
nacional de segurança podem 
consultar o site urbansys-
tems.com.br.

Estado – De acordo com a 
secretaria estadual de Segu-
rança Pública, Ubatuba tem 
mantido o índice de violência 
estável em comparação a 
2018. No último dado, publi-
cado pelo governo, a cidade 
litorânea registrou 13 homicí-
dios de janeiro a agosto, um a 
menos que o mesmo período 
do ano passado. Neste perío-
do, a RMVale teve 198 crimes 
do tipo.

Outro índice com leve al-
teração foi o número de 
roubos, que saiu de 221 nos 
oitos primeiros meses de 
2018 para 222, enquanto os 
furtos saltaram de 928 para 
947 ocorrências. Um dado 
que preocupa é o de estu-
pros, com crescimento de 14 
casos de janeiro a agosto de 
2018 para 32 no acumulado 
de 2019.
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Prefeita de Aparecida se reúne com feirantes 
por ações para evitar multa de R$ 20 milhões
Assembleia cobrada por ambulantes aborda uso de espaço e regularização no centro de comércio

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
se reuniu na última quar-
ta-feira com os ambulantes 
da cidade para definirem 
medidas emergenciais que 
devem ser tomadas na feira 
livre. O objetivo é atender 
as exigências da Justiça, 

principalmente com relação 
à segurança do local.

O descumprimento das 
determinações pode acarre-
tar em uma multa de R$ 20 
milhões para administração 
municipal. Os valores ainda 
não foram executados, já que 
a Prefeitura tem recorrido 
das decisões ao longo dos 
anos. 

O processo, datado de 
1996, busca atender diversas 
exigências, como aumentar 
o espaço entre as bancas 
para facilitar o tráfego de 
pessoas e de estrutura para 
prestação de socorro, como 
ambulâncias. 

De acordo com o secretário 
de Indústria e Comércio Am-
bulante, Marcelo Monteiro, o 

encontro foi proveitoso. Ele 
destacou que os ambulantes 
entenderam a intenção da 
Prefeitura para cumprir as 
exigências do Ministério 
Público. “Foi uma reunião 
muito produtiva, que tinha a 
intenção de passar para to-
dos os ambulantes que existe 
a necessidade de mudança, 
porque esse processo já foi 

julgado e a Prefeitura tenta 
recorrer para não pagar a 
multa. Mas a parte opera-
cional terá que ser feita”, 
explicou. 

O próximo passo, de acor-
do com Monteiro, é estudar 
com os agentes do Corpo de 
Bombeiros estratégias de 
segurança que atendam ao 
máximo as determinações ju-
diciais para o funcionamento 
da feira livre. “Estaremos 
acertando com o comando 
do Corpo do Bombeiros 
para que Prefeitura faça um 
relatório para saber o que 
foi feito e aquilo que ainda 
deve ser feito para evitarmos 
problema”.

Desde 1996 foram feitas 
mudanças, como o recapea-
mento asfáltico da avenida 
Monumental, onde é insta-
lado o comércio de rua na 
cidade. Outro ponto também 
já realizado foi a exigência de 
lonas antichamas para cobrir 
as bancas.

Uma das determinações 
mais cobradas, que seria 
um espaço para o tráfego de 
ambulância no local, também 
foi cumprido parcialmente, já 
que a partir desse encontro, 
uma fiscalização vai avaliar 
os espaços no interior da 
feira. 

Mesmo com as alterações 
feitas ao longo dos anos, 
nenhum documento com-
provando as mudanças foi 
entregue ao Ministério Públi-

co. “Pelo que consta, a Justiça 
ainda não sabe o que foi fei-
to. Vamos fazer uma reunião 
com o nosso departamento 
jurídico, levantando através 
de um relatório para mostrar 
o que foi feito e o que ainda 
falta fazer”, afirmou.

O presidente da Associação 
Independente do Comércio 
Ambulante de Aparecida, 
João Major, avaliou positi-
vamente o encontro entre 
a categoria e a Prefeitura. 
“A reunião foi muito boa, a 
prefeita foi muito solícita e 
compreensiva com a nossa 
situação. A administração 
nos deu toda assistência e 
todos compreenderam o 
desespero dos ambulantes”. 

Ele destacou que a possibi-
lidade de “desconforto” aos 
ambulantes com as medidas, 
como medição das bancas 
para saber a metragem cor-
reta, não pode afetar o anda-
mento do processo. “Todos 
os feirantes concordaram 
com todas as exigências, 
inclusive o recadastramento 
das medições das bancas. 
Será feito um relatório para 
saber quem está com metra-
gem a mais para que possa 
ser cortada”, explicou Major.

Outra reunião deve ser 
realizada em caso da ne-
cessidade de abertura para 
espaços, após o possível 
corte de bancas que atual-
mente extrapolam o limite 
permitido.

Reunião entre feirantes de Aparecida e representantes da Prefeitura; debates sobre uso de espaço e estrutura disponíveis para ambulantes
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Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, 
c/2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 

banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-

ALUGUEL
Pinda – Alugo casa 
– Morumbi – c/2dor-
ms. s/1ste e demais 
dependências. Tr.F: 
99204-3114
Pinda – Alugo casa 
– Mantiqueira – c/1 
dorm. ,  sa la ,  cz . , 
banh., garagem co-
berta. Tr.F: 99664-
4728 
Pinda – Alugo Casa 
Ipê 2 – próx. Caixa 
Econômica – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem.Tr.F: 98179-
0152/99647-4378
Pinda – Alugo casa – 
Vila Rica – c/2dorms., 
sala, coz., banh., á/
serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo Casa 
– Cidade Jardim – 
c/4cômodos. Tr.F: 
99233-7616/99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo quarto 
mobiliado para rapa-
zes – incluso água/
luz – prox. Pça da 
Cascata. Tr.F: 98876-
2142

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 

Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284
Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 

aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 

brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
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

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Ci-
troen Xsara Picasso 
2.0 - 16v – Aut.- ano 
2005 – G – preto 
– completo. Tr.F: 
99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – verme-
lho. Aceito t roca. 
Tr.F: 99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pá-
lio EX 1.0 fire ano 
2002 – G – 2pts. Tr.F: 
3912-3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 

– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
PPinda – Vendo Biz 
125 ES ano 2012 – 
Flex - partida elétri-
ca. Tr.F: 97404-1140
Pinda – Vendo Fazer 
250 – ano 2014 – 
Flex – branca. Tr. F: 
99724-9808
Pinda – Vendo Fan 
125 ES ano 2009 – 
Preta – perfeito esta-
do. Tr.F: 99140-4260
Pinda – Vendo Titan 
125 KS ano 2003 – 
doc.ok – verde. Tr.F: 
99727-8710

Pinda – CG Titan 
150 ESD ano 2008 – 
cinza – doc.ok. Tr.F: 
99158-1806
Pinda – Vendo Bros 
150 ESD ano 2008 
– vermelha. Tr.F: 
99775-8088
Pinda – Vendo Suzuki 
GSR 150 – ano 2016 
– prata. Aceito troca. 
Tr.F: 99665-4632
Pinda – Vendo Twis-
ter 250 ano 2018 – 
doc.ok, único dono. 
Tr.F: 98862-4206
Pinda – Vendo Titan 
150 ESD ano 2008 – 
doc.ok – revisão em 
dia. 3º dono. Tr.F: 
99771-9345
Pinda – Vendo Fal-
con NX ano 2007 – 
preta. Tudo original. 
Tr.F: 98136-9224
Pinda – Vendo CG 
160 Flex ano 2016- 
p e r i c i a d a .  Tr . F : 
98898-1312
Pinda – Vendo Biz 
110 ano 2016 – ver-
melha – Doc.ok – 
pneus novos. Tr.F: 
98702-0730
Pinda – Vendo Fan 
150 ESD Flex ano 
2013 – Doc.ok ate 
jul/2020 – preta. Tr.F: 
99210-7842
P i n d a  –  V e n d o 
Fan 150 ESD ano 
2014/2015 – preta 
– 63.000km. Tr.F: 
99666-9614
Pinda – Vendo Ti-
tan 150 ES ano 2004 
– vermelha. Tr.F: 
99124-1708
Pinda – Vendo Bros 
125 E ano 2013 – 
48.000km. Doc.ok. 
Tr.F: 98169-5350
Pinda – Vendo Fan 
125 ano 2008 – ótimo 
estado. Doc.ok. Tr.F: 
98843-0727
Pinda – Vendo Ca-
minhão baú  Accelo 
935C ano 2010, úni-

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
535/2019-SUP;8414-GPRO, com fundamento no Art. 
24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é aquisição 
de tela de viveiro para o Parque Ecológico do Taboão.
LUIZ CARLOS REIS LORENA ME
CNPJ Nº: 54.249.529/0001-72

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base 
no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
549/2019-SUP;8159/19-GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em realização 
de exames de Eletroneuromiografia dos 04 (quatro)
membros para atender os usuários Daniel Vitor dos 
Santos e Adriano Fabio da Silva.
LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME
CNPJ Nº: 97.520.712/0001-73

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019 – PROC. 408/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de Material 
de expediente e material de papelaria para diversas secretarias, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: ALVES & CABRAL LTDA EPP - CNPJ: 06.241.041/0001-56
Vencedora dos itens: 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Valor total de: R$ 954,24 (novecentos cinquenta e quatro reais vinte e quatro 
centavos)
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens: 99, 100, 133, 134, 163, 164, 178, 271
Valor total de: R$ 3.023,36 (três mil vinte e três reais trinta e seis centavos)
EMPRESA: NORTH ENVELOPES LTDA ME - CNPJ: 32.756.373/0001-83
Vencedora dos itens: 109, 110, 111, 112
Valor total de: R$ 442,40 (quatrocentos quarenta e dois reais e quarenta centavos)
EMPRESA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 04.013.164/0001-04
Vencedora dos itens: 37, 41, 53, 65, 79, 81, 83, 103, 135, 145, 155, 161, 165, 
181, 241, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 3044, 306, 310, 312, 
314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 
348, 350, 352, 358, 360, 364 
Valor total de: R$ 10.127,54 (dez mil cento vinte e sete reais cinquenta e quatro 
centavos)
EMPRESA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI EPP
CNPJ: 31.953.767/0001-69
Vencedora dos itens: 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 93, 94, 95, 96, 105, 
106, 107, 108, 113, 114, 127, 128, 129, 130, 147, 148, 151, 152, 157, 158, 179, 
185, 186, 187, 188, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 210, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 
266, 308, 309
Valor total de: R$ 55.925,86 (cinquenta e cinco mil novecentos vinte e cinco reais 
oitenta e seis centavos)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: 

PREGÃO ELETRONICO 
Nº 01/19 - PROC. Nº 530/19.
O Município de Lorena-SP torna público a 
SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto 
é a Aquisição de equipamentos hospitalares para 
atender as necessidades das unidades de saúde. 
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 Presencial Nº 88/19 PROC. Nº 550/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição 
de materiais de iluminação e enfeites natalinos para 
o Natal de luzes 2019, a realizar-se às 09h30min do 
dia 16 de Outubro 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 91/19 PROC. Nº 553/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de 
aviamentos com a finalidade de atender a demanda 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, a realizar-se às 09h30min do dia 17 de 
Outubro 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
COMUNICADO DE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, convida à população para AUDIÊNCIA PÚBLICA a 
ser realizada no dia 16 de outubro de 2019 às 14:00 horas na Câmara 
Municipal de Silveiras, para apresentação das receitas e despesas com 
Saúde do 2º Quadrimestre de 2019.
Silveiras 01 de outubro de 2019

Marlene Borges Sodero
Secretária Municipal de Saúde
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Postos disponibilizam vacinas de segunda a sexta-feira para crianças e adultos

Novos casos confirmados na região 
mantém atenção com o sarampo

Rafaela Lourenço
Região

A preocupação com o sa-
rampo segue em alerta na 
região. Os números de casos 
confirmados e suspeitos au-
mentaram em cidades como 
Pindamonhangaba, Lorena 
e Ubatuba. As secretarias de 
Saúde intensificaram as ações 
para vacinar o público alvo.

Erradicado no Brasil desde 
2016, o sarampo volta a fazer 
vítimas no país e a registrar 
casos na RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte). De acordo com 
o Ministério da Saúde, devido 
ao aumento de casos de saram-
po em alguns estados, todas 
as crianças de seis meses a 
menores de um ano devem ser 
vacinadas (dose extra), sendo 
a primeira dose em crianças 
que completarem um ano, e a 
segunda dose com 15 anos de 
idade, sendo a última dose por 
toda a vida.

Em Pindamonhangaba, os 
casos confirmados subiram 
de 7 para 8. Segundo a Prefei-
tura, o mais recente é de uma 
mulher de 39 anos, moradora 
do bairro Socorro. Ela foi me-
dicada e passa bem. Conforme 
procedimento padrão, após 
a suspeita registrada, toda a 
região recebeu o bloqueio da 
Saúde. Até o fechamento desta 
edição, 21 pacientes aguar-
davam resultado de exames 
laboratoriais.

Na cidade, além do posto cen-
tral, o Ciaf (Centro Integrado 
de Assistência à Família), todas 
21 unidades de saúde contam 
com as vacinas. O atendimento 
é realizado das 8h às 16h.

De acordo com a secretaria 
de Saúde de Lorena, dos 22 ca-
sos suspeitos que aguardavam 
resultado do Instituto Adolf 
Lutz, um foi descartado e dois 
diagnosticados reagentes, am-
bos em crianças, um bebê de 
dez meses e outro de um ano.

A Prefeitura de Lorena res-
salta que as recomendações 
para os responsáveis de crian-
ças com idade inferior a 6 
meses são evitar locais onde 
haja aglomerações, manter 
higienização e ventilação ade-
quada dos ambientes, e que 
procurem imediatamente um 
serviço de saúde em caso 
de sintomas como manchas 
vermelhas pelo corpo, febre, 
coriza, conjuntivite e manchas 
brancas na mucosa bucal. 

Na cidade as vacinas estão 
disponíveis em todas as UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde), 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h.

Ubatuba confirmou na úl-
tima terça-feira a segunda 
vítima da doença, um bebê de 

11 meses, morador do bairro 
Ipiranguinha. Outros vinte 
casos suspeitos estão sendo 
apurados.

Cruzeiro aparece com um 
caso confirmado da doença e 
sete que aguardam resultados 
de exames. No município, o 

atendimento também é feito 
em todos os postos de saúde 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h.

A secretaria de Saúde de 
Potim confirmou que a única 
infecção registrada na cidade 
foi no início de agosto em uma 
criança de 1 ano e 2 meses. Ao 
que tudo indica, o vírus teria 
sido contraído em uma viagem 
feita a São Paulo. A criança 
passa bem. 

Em Potim as doses estão 
disponíveis na Sala da Vacina, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 13h e das 14h às 17h. A 
UBS fica à praça Padre Josiro 
Ribeiro da Silva, 100, no Frei 
Galvão. 

Aparecida informou que atu-
almente não há casos suspeitos 
na cidade, e o único confirmado 
é autóctone, de um bombeiro 
que contraiu o vírus em Franco 
da Rocha-SP.

Em todos os municípios é 
indicado levar a carteira de 
vacinação para o profissional 
de saúde verificar a necessidade 
de aplicação da dose.

Campanha de vacinação segue em todas as cidades da RMVale na tentaiva de combater o sarampo

Devem se vacinar

Dose extra para bebês de 6 meses a 12 meses
Crianças de 15 meses (segunda dose tetraviral)
Crianças de 15 meses a adultos de até 29 anos 

sem o registro de duas doses (se tiver tomado uma 
dose, terá que tomar a segunda. Se não tomou ne-
nhuma, deve receber duas no intervalo de 30 dias)

Adultos de 29 a 59 anos, sem registro na carteira 
(tomar uma dose)

Profissionais de saúde

Não devem se vacinar
Gestantes
Crianças menores de 6 meses
Imunodeprimidos

Público alvo da campanha

Fotos: Divulgação PMP

Construção de Centro Educacional Avançado é 
iniciada no ‘Bem Viver’; unidades de R$ 3,5 milhões

Prefeitura anuncia 
projeto de educação 
integral para novos 
bairros em Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento 
de quase R$ 1,5 milhão, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou na última 
semana a construção do 
Ceap (Centro Educacional 
Avançado de Pinda) no con-
junto habitacional ‘Bem Vi-
ver’, no bairro do Araretama, 
que será a segunda escola de 
tempo integral do município. 
Além das tradicionais maté-
rias escolares pela manhã, 
os estudantes terão aulas 
de reforço, informática e 

música durante o período 
da tarde.

Contando com a presença 
do prefeito Isael Domingues 
(PR) e diversas outras auto-
ridades municipais, a ceri-
mônia de lançamento das 
obras do Ceap foi realizada 
na manhã do último dia 20.

De acordo com a secreta-
ria de Obras e Planejamento, 
a unidade terá uma área de 
pouco mais de 1.602 m² e 
será construída como uma 
extensão da escola muni-
cipal João Kolenda Lemos. 
Além de nove salas de aula, 
o novo prédio contará com 

Fotos: Reprodução GESP

quadra esportiva coberta, 
pátio com palco para ativi-
dades artísticas, refeitório 
e banheiros. 

O secretário de Educação, 
Júlio César do Valle, revelou 
que a expectativa é que a 
obra seja concluída até o 
fim de março do ano que 
vem, e destacou os princi-
pais benefícios da medida, 
que contemplará 550 es-
tudantes do ensino funda-
mental, com idades entre 5 
e 11 anos. “As crianças pas-
sarão mais tempo no colé-
gio, podendo eliminar suas 
dúvidas através do reforço 

escolar. Outro diferencial 
será o curso de introdução à 
informática, que os auxiliará 
no aprendizado sobre ferra-
mentas digitais. Além destas 
melhorias ao alunos, os pais 
terão também mais tranqui-
lidade para trabalharem, já 
que saberão que seus filhos 
estarão seguros na escola”.

Além da unidade do Bem 

Viver, está em andamento a 
construção do Ceap do bairro 
Castolira. Iniciada em agosto, 
a obra, que conta com um 
investimento municipal de 
quase R$ 2 milhões, é rea-
lizada como uma extensão 
da escola municipal Julieta 
Reale, e deverá ser concluí-
da até o fim de fevereiro de 
2020. “Estes pontos foram 

escolhidos para abrigarem 
as duas escolas de tempo 
integral, pois contribuirão 
para o desenvolvimento des-
tes bairros. Temos o objetivo 
de levar esta melhoria para 
outras regiões do município, 
e já estamos realizando os 
estudos de viabilidade neces-
sários”, revelou o secretário 
de Educação.

Assinatura da proposta para a construção do Ceap, com investimento de quase R$ 1,5 milhão, de Pinda

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.

ag
m

d.
co

m
.b

r


