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Prefeitura e Servidores seguem sem 
acordo e Pinda tem estado de greve
Projeto aguarda votação na Câmara; Servidores cobram reajuste salarial superior a 4% oferecidos por Isael

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Pindamonhan-
gaba anunciou na manhã 
da última sexta-feira que a 
categoria entrou em estado 

de greve por tempo inde-
terminado. O órgão cobra 
uma reunião com o prefeito 
Isael Domingues (PR) para a 
discussão de um novo índice 
de reajuste salarial para os 
trabalhadores. 

Realizada na noite da última 

quinta-feira no salão de festas 
da Associação dos Servidores 
Municipais de Pindamonhan-
gaba, localizado no bairro Alto 
do Cardoso, a assembleia da 
categoria rejeitou a proposta 
de reajuste salarial de 4% 
apresentada pela Prefeitura, 
decretando estado de greve 
(alerta para uma possível 
paralisação.) O número de 
trabalhadores presentes na 
reunião não foi revelado pela 
direção do órgão.

O Jornal Atos teve acesso a 
uma imagem da assembleia, 
que mostra a participação dos 
vereadores Rafael Goffi (PSBD) 
e Ronaldo Pipas (PR). 

De acordo com presidente 
do Sindicato, Daniel Ramos, os 
funcionários exigem um rea-
juste de 7%. Além de revelar 
que aguarda o agendamento 
de uma reunião com Isael para 
a próxima semana, o sindica-
lista contestou a afirmação 
do Executivo de que não há 
condições financeiras para 
concessão de um reajuste su-
perior já que ele impactaria no 
aumento de gastos com a folha 
salarial municipal, se apro-
ximando de atingir o limite 
prudencial estabelecido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
que é de 51% do orçamento. 

Pinda antecipa pagamento de parte do 
13° salário dos servidores municipais

Enquanto aguardam o 
desfecho do impasse sobre 
seus reajustes salariais, os 
servidores municipais de Pin-
damonhangaba receberam 
uma boa notícia na manhã do 
último dia 17. O prefeito, Isa-
el Domingues (PR), anunciou 
a antecipação do pagamento 
da primeira parcela do 13° 
salário da categoria.

De acordo com a secre-
taria de Administração, a 
primeira parte do benefício 
será depositada na conta dos 
quase 3,6 mil trabalhadores 
no próximo dia 31. Por lei, 
o Executivo poderia pagar 
a parcela até o fim de no-
vembro.

Segundo a Prefeitura, a 
medida, que resultará em 
um gasto municipal de cerca 
de R$ 6 milhões, contribui-
rá para o aquecimento da 
economia na cidade, já que 
os funcionários poderão an-
tecipar suas compras ou até 
mesmo a quitação de dívidas 
no comércio. Nos últimos 
dois anos, a primeira parcela 
do 13° salário foi disponibili-
zada nos meses de junho aos 

trabalhadores.
A iniciativa foi comemora-

da pela servidora municipal 
Mabel Franco, que atua no 
departamento de Turismo. 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que não recuou em debate sobre reajuste de servidores

Daniel Ramos, que anunciou estado de greve em assembleia na quinta
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“A reforma administrativa que 
o prefeito fez recentemente, 
que criou um monte de car-
gos comissionados, gerou um 
impacto orçamentário de R$ 7 
milhões. Como ele tem dinhei-
ro para isso e não tem para 
dar um reajuste melhor aos 
servidores? Continuaremos 
cobrando um índice maior 
porque acreditamos que, ao 
contrário do que o Isael fala, 
a Prefeitura tem condições de 

conceder mais de 4%”, afirmou 
Ramos. 

Outro lado - Em nota oficial, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba revelou que até o fim da 
tarde da última sexta-feira 
não havia sido notificada pelo    
sindicato sobre o resultado e 
desdobramentos da assem-
bleia. 

O Executivo afirmou tam-
bém que seus funcionários 
compareceram espontane-
amente aos seus postos de 
trabalho na última sexta-feira, 
não comprometendo o funcio-
namento de nenhum de seus 
serviços. 

A nota ressaltou ainda que 
“do ponto de vista legal, o 
aumento dado pelo prefeito 
respeita a Constituição Fe-
deral, preserva o poder de 
compra do servidor, mantém 
o equilíbrio fiscal das contas 
públicas e age em conformi-
dade com as limitações da Lei 
Complementar n.º 101/00” 
(trecho do documento).

Sobre a afirmação de Ramos 
em relação ao suposto impac-
to de R$ 7 milhões gerado 
pela reforma administrativa, 
a Prefeitura afirmou que o 
argumento mostra total des-
conhecimento por parte do 
sindicalista sobre os gastos 
do município, já que a medida 
não resultou em um impacto 
significativo na folha de paga-
mento dos servidores, já que 
foram cortados quase 50% 
dos cargos comissionados 
externos.

Impasse – Desde o início de 
maio, os quase 3700 servido-
res municipais aguardam a 

votação da Câmara de Pinda 
sobre o projeto do Executivo 
que busca conceder um reajus-
te salarial de 4% à categoria.

A proposta de Isael foi colo-
cada em discussão no último 
dia 13, mas sua votação foi 
adiada após os parlamentares 
identificarem no documento 
supostos conflitos de dados 
financeiros, que os prejudi-
cavam estipularem até qual 
valor o índice de reajuste 
poderia ser concedido.

Dois dias depois, a mesa 
diretora anunciou a realização 
de uma sessão extraordinária 
para a votação do projeto no 
último dia 17, mas faltando 
cerca de cinco horas para a 
sessão, ela foi desmarcada 
pelo presidente Felipe César 
(PV), que atendeu ao pedido 
dos parlamentares Renato Ce-
bola (PV), Rafael Goffi (PSDB), 
Ronaldo Pipas (PR), Roderley 
Miotto (PSDB) e Professor 
Osvaldo (PR). A solicitação foi 
justificada pelos vereadores 
em respeito a realização de 
uma assembleia dos servido-
res que ocorreria no último 
dia 17 para a discussão sobre 
o reajuste e até mesmo a pos-
sibilidade da realização de 
uma greve. Porém, a reunião, 
organizada pelo Sindicato, 
foi desmarcada devido a uma 
forte chuva.

Para o descontentamento 
dos servidores, o projeto não 
foi sequer incluso na ordem 
do dia da Câmara na última 
segunda-feira. A expectativa 
da categoria é que a proposta 
seja votada pelo Legislativo na 
próxima segunda-feira.

“O adiantamento da primeira 
parcela vai ser muito bom, 
porque realizei um projeto 
de grande importância para 
minha família, mas o valor 

ficou mais alto do que a 
programação. Então esse 
adiantamento vai me ajudar 
a pagar e contribuirá para 
um sonho familiar realizado”.

A Prefeitura de Pindamonhangaba; cidade passa por polêmico debate sobre índice de reajuste neste ano
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Vale do Paraíba tem inscrições para 
concurso de contratações da Sabesp
Cachoeira, Pinda, Lorena, Ubatuba e Caraguá têm 14 vagas entre R$ 812 a R$ 1.068

Da Redação
Região

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) abriu, no 
último dia 13, as inscrições 
para o concurso público com 
947 vagas de estágio para 
estudantes do ensino médio 
regular, técnico e superior, 
distribuídas em cidades da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba). 
As inscrições devem ser 
feitas exclusivamente pela 
internet. O candidato deve 
ter idade mínima 16 anos.

As oportunidades para 
ensino médio/técnico são 
para técnico em administra-
ção, técnico em edificações, 
eletrônica, eletrotécnica, 
enfermagem do trabalho, in-
formática, mecânica, quími-
ca, técnico em saneamento, 
em secretariado e segurança 

do trabalho.
Para o ensino superior as 

vagas são para administra-
ção, análise e desenvolvi-
mento de sistemas, ciências 
biológicas, ciências contá-
beis, ciências da computa-
ção, ciências econômicas, co-
municação social (fotografia 
/ jornalismos / publicidade 
e propaganda / rádio e tv /
relações públicas), design 
gráfico, direito, engenharia 
ambiental, engenharia car-
tográfica, engenharia civil, 
engenharia de produção, 
engenharia elétrica, enge-
nharia mecânica, engenha-
ria química, informática, 
propaganda e marketing, 
marketing, psicologia, quí-
mica, secretariado executi-
vo, sistemas de informação, 
tecnologia da informação, 
tecnologia em construção 
de edifícios, tecnologia em 
gestão empresarial, proces-

sos gerenciais, tecnologia 
em hidráulica / saneamento 
ambiental e tecnologia em 
obras hidráulicas.

Para as pessoas com de-
ficiência, estão reservadas 
10% das vagas por moda-
lidade de curso e região de 

classificação. As inscrições 
devem ser feitas até o próxi-
mo dia 6. A taxa de inscrição 
é de R$ 55 para os estudan-

tes do ensino médio e téc-
nico e R$75 para superior. 
Os estagiários receberão 
bolsa auxílio mensal de R$ 
1.068 para ensino superior; 
R$ 898 para estudantes do 
ensino médio técnico; e de 
R$ 812 para os de ensino 
médio regular. Como benefí-
cios receberão vale-refeição, 
vale-transporte, assistência 
médica (exclusiva ao es-
tagiário) e seguro contra 
acidentes pessoais. 

Entre as cidades disponí-
veis estão Cachoeira Paulis-
ta, Lorena e Pindamonhan-
gaba com duas vagas cada, 
Ubatuba uma e Caragua-
tatuba sete. A contratação 
dos candidatos habilitados 
está prevista para setembro 
deste ano.

O contrato de estágio é 
por tempo determinado, 
com duração máxima de 
dois anos ou ao término do 
curso. A carga horária é de 
trinta horas semanais.

As provas objetivas estão 
previstas para o dia 30 de 
junho. As orientações e 
regras para inscrição estão 
disponíveis no site concur-
sosfcc.com.br, da Fundação 
Carlos Chagas, instituição 
responsável pelo concurso 
público.

Atuação da equipe da Sabesp; empresa estatal abre concurso para contratação nas cidades da região
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Guará retoma licitação de Zona Azul 
depois de três meses de suspensão
Certame tem prazo para junho; novas ruas devem ter estacionamento rotativo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação para contrata-
ção da nova gerenciadora do 
estacionamento rotativo de 
Guaratinguetá foi reaberta. 
Suspenso desde fevereiro, 
o certame foi modificado 
pela Prefeitura antes de ser 
novamente publicado, nesta 
semana. O Tribunal de Contas 
do Estado referendou o docu-
mento e a empresa vencedora 
será conhecida até o fim de 
junho.

O TCE havia recomendado 
a suspensão do certame no 
fim de fevereiro. Na época, 
uma empresa de São José dos 
Campos pediu a impugnação 
da licitação após ter feito 
apontamentos referentes ao 
edital publicado no final de 
2018. O prazo para abertura 
das propostas era 22 de feve-
reiro, mas o Tribunal publicou 
a recomendação no dia 21 do 
mesmo mês.

Itens que constavam no pri-
meiro edital foram mantidos, 
como a diferença de preços do 
estacionamento rotativo entre 
as zonas Azul e Verde. A Zona 
Verde será implantada próxi-
ma aos hospitais Frei Galvão 
e Santa Casa, e terá cobrança 
50% mais barata em relação 
ao preço da vaga da Zona Azul. 
A iniciativa visa tornar mais 
acessível o pagamento para 
motoristas que precisam es-
tacionar e aguardar pacientes.

“A princípio, 24 de junho é 
o prazo previsto na legislação, 
que seria a abertura do proces-
so e verificação das propostas. 
As empresas têm todo esse 
período para verificar o edital. 
Transcorrendo normalmente, 
abrimos os envelopes no dia 
24, e em noventa dias no má-
ximo teremos uma empresa 

gerenciando o estacionamento 
rotativo", explicou o secretário 
de Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio 'Major' Oliveira.

O novo edital determina 
que o número total de vagas 
será de 1.119, que serão im-
plantadas nas regiões onde 
há a maior concentração de 
veículos e comércios. Ruas 
como a Rafael Brotero, Nove 

de Julho, Duque de Caxias, 
Sete de Setembro, Praça Joa-
quim Vilela e demais vias que 
contavam com a Zona Azul até 
o ano passado, serão mantidas. 
Outras vias do Centro que não 
contavam com o estaciona-
mento rotativo, o entorno do 
Terminal Rodoviário e parte 
do Pedregulho também foram 
incluídas no edital.

A duração do contrato per-
manece a mesma, dez anos, 
com a possibilidade de renova-
ção por mais cinco anos. Antes 
da empresa vencedora da lici-
tação dar início aos trabalhos 
no município, serão realizadas 
ações de conscientização e 
esclarecimentos aos moto-
ristas sobre a utilização de 
parquímetros e a Zona Azul.

Rua do Centro de Guará que terá Zona Azul; cidade teve processo de licitação destravado na última semana
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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 San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. 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$ 
300.00. Telefone: 
3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 

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, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 

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

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 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Comercial Vila Nunes de Medicamentos Ltda, 
estabelecida na Rua Prof. Alexandre F. P. 
Filho, 273, Lorena/SP, Cep: 12.602-550, CNPJ: 
17.771.329/0001-59, IE: 420.080.100.113, comunica 
perda ou extravio conforme portaria CAT 17 - ECF 
marca Bematech - Modelo 2100THFI - numero de 
fabricação BE 051372900000053944 - numero 
atribuído 02 - B.O. 479/2019 de 24 de maio de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 48/2019 – PROC. 242/2019
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 
marmitex destinados as Equipes de trabalho das Campanhas de vacinação que 
serão realizados no ano de 2019, conforme calendário do Ministério da Saúde, 
e para atender os eventos realizados pela Secretaria de Saúde, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: ELDER COSTA BATAGINI ME CNPJ: 71.884.852/0001-37
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais)
EMPRESA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66
Vencedora dos itens: 02.
Valor total de: R$ 4.455,00 (quatro mil quatrocentos cinquenta e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Suspensão: 

Pregão Presencial Nº 53/19 PROC. Nº 274/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a 
SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, cujo objeto é a aquisição de ventiladores 
de parede para uso nas unidades da rede municipal 
de ensino. 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 59/19 - PROC. Nº 284/19
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em realização de exames de 
imagens (ultrassonografia e ressonância magnética), para atender aos usuários 
SUS do município de Lorena, pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min 
no dia 13 de junho de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal 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, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Ubatuba paralisa UBS do 
Maranduba para obra

Da Redação 
Ubatuba

A UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Maranduba estará 
fechada entre os próximos dias 
27 e 31 devido à manutenção 
de urgência no telhado da 
unidade. De acordo com a se-
cretaria de Saúde de Ubatuba, 
os atendimentos sofrerão uma 
alteração e os profissionais 
serão remanejados para outras 
unidades.

Os atendimentos realiza-
dos por médico e equipe de 

enfermagem, como coleta de 
exames laboratoriais, fisiote-
rapia, consulta odontológica 
e ortopedia serão remarcados 
para outra data por telefone.

Para tomar vacinas, fazer o 
controle de pressão arterial 
ou de diabetes, ou ainda fa-
zer curativos, o usuário deve 
procurar uma das UBS, no 
Lagoinha, Sertão da Quina 
ou Araribá. Para emergências 
odontológicas o paciente deve 
procurar atendimento nas 
unidades do Rio Escuro e Pe-
requê-Mirim, a partir das 7h.

Ubatuba recebe impressoras 
e PC's com acesso à internet 
para reforçar postos de saúde

Da Redação 
Ubatuba

A equipe de TI (Tecnologia 
da Informação) da secretaria 
de Saúde de Ubatuba está 
investimento na instalação 
de computadores e acesso à 
internet em postos de Saúde da 
cidade. Serão 97 computadores 
e 39 impressoras instaladas em 
diferentes ESF (Estratégia de 
Saúde da Família).

Já estão em funcionamen-
to, 19 computadores e seis 
impressoras, nos postos do 
Maranduba, Marafunda, Estufa 
2 e Estufa 2 A, Saco da Ribeira e 

Unir (Unidade de Reabilitação). 
As próximas unidades a rece-
berem os computadores serão 
Perequê-Açu e Jardim Carolina.

A escolha das unidades para 
receber os equipamentos foi 
através de reunião com toda a 
equipe para analisar o melhor 
local. O trabalho inclui também 
a conectividade dos computa-
dores à internet. 

A equipe de TI da Saúde 
trabalha ainda na licitação 
para compra de capas de 
proteção para setenta tablets 
e no treinamento dos agentes 
comunitários de saúde para 
o uso. 

ASSINE A BANDA LÍDER COM O 0800-726-0800 NET.COM.BR OU VÁ 
ATÉ UMA LOJA CLARO

Serviço Wi-Fi Plus disponível a partir da velocidade de 120 MBPS e com maior alcance em comparação com o Wi-Fi convencional da NET. O sinal do modem Wi-Fi está sujeito a limitações, em 
função de obstáculos e da distância do local de acesso à internet. Banda larga líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em agosto/2018. Consulte condições e disponibilidade em seu endereço.

WI-FI PLUS COM MAIS ALCANCE É
NOVIDADE, EMOÇÃO, TECNOLOGIA.
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Lorena investe R$ 226 mil provenientes 
de recursos próprios na Segurança Pública 
Além do novo sistema de radiocomunicadores, órgão conta ainda com seis novos veículos

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
investiu novamente no setor 
de Segurança Pública. Além 
da aquisição de dois novos 
carros e quatro motos, a GCM 
(Guarda Civil Municipal) pas-
sa a contar com um sistema 
de radiocomunicadores. O 
investimento na comunica-
ção foi de R$ 226 mil, prove-
nientes de recursos próprios, 
e o serviço já está auxiliando 
os serviços nas ruas.

Os novos veículos utiliza-
dos como viaturas estão sen-
do utilizados desde o último 
dia 9, quando foi realizada 
a festa LorenVale. No total, 
são seis viaturas adesivadas 
e identificadas como da GCM 
atuando nas ruas de Lorena. 
Já os R$ 226 mil em radioco-
municação entre os guardas 
contemplam a compra de 
dois monitores de TV 32 
polegadas para acompanha-
mento e localização das pa-

Viatura da GCM, que teve estrutura ampliada com anúncio de investimento; órgão reforça ação de segurança

Foto: Divulgação PML

trulhas da GCM, vinte rádios 
de comunicação portáteis, 
seis rádios para as viaturas 
operacionais, a base fixa dos 

rádios na sede da pasta, duas 
repetidoras, uma instalada 
próximo ao shopping da 
cidade e a outra instalação 

concluída na última quin-
ta-feira próximo ao bairro 
Ponte Nova, dando cobertura 
completa do município nas 

áreas urbana e rural, além de 
outros equipamentos como 
softwares e computadores.

O secretário de Segurança 
Pública de Lorena, Carlos 
Adriany Lescura, ressaltou 
a importância do investi-
mento na comunicação, já 
que o serviço era realizado 
por um telefone celular, que 
dependendo da localização 
do guarda, dificultava a co-
municação por falta de sinal 
da operadora. “Com esse in-
vestimento agora em rádios 
de tecnologia avançada, com 
sistema de GPS, da sede da 
secretaria de Segurança va-
mos conseguir saber onde as 
equipes e guardas estão, en-
tão facilitará e muito a nossa 
comunicação”, destacou.

Desde o último dia 16 a 
secretaria realizou testes 
em diferentes bairros das 
cidades com os rádios co-
municadores, em busca de 
“áreas de sombras”, ou seja, 
sem o funcionamento do 
aparelho. Segundo Lescura, 

apenas com uma repetido-
ra a cobertura já era total 
do município, e que com a 
segunda repetidora, a qua-
lidade seria ampliada ainda 
mais. “Nem todas guardas 
civis no Vale têm esse ser-
viço. São José dos Campos 
tem, mas Lorena necessita-
va dessa comunicação, até 
mesmo pelo relevo da cidade 
que favorece a utilização de 
rádio, e é um dos princípios 
base do patrulhamento é a 
comunicação”.

Há quase dois meses à 
frente da pasta, o secretário 
reforçou que a atuação do 
efetivo de 22 guardas é de 
forma bem técnica, com o ob-
jetivo de levar a sensação de 
segurança para a população 
em todo o município.

A aproximação com as de-
mais forças armadas, como 
Polícia Miliar, Polícia Civil 
e Exército Brasileiro é para 
colaborar ainda mais o ser-
viço conjunto de segurança 
pública na cidade.

Falta de investimento em saneamento básico 
afeta a saúde e a economia da população

Da Redação
Guaratinguetá

Todo início de um novo 
governo gera muitas ex-
pectativas quanto ao futu-
ro do País, principalmente 
no que diz respeito a situa-
ção da economia. Quando 
ela avança, consequente-
mente cresce a geração 
de empregos, aumenta o 
consumo e tudo isso reflete 
na melhoria da qualidade 
de vida e bem-estar da 
população. Mas, para que 
tudo seja realmente possí-
vel e sustentável, é preciso 
investir em infraestrutura, 
principalmente em sanea-
mento básico.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, Eduardo Caldeira, 
diretor da Guaratinguetá 
Saneamento, empresa res-
ponsável pelo esgotamento 
sanitário da cidade, diz 
acreditar que o sanea-
mento básico é o alicerce 
que dá sustentação para 
a construção de um país 
social e economicamente 
desenvolvido. Ressalta que 
“investir em saneamento 
vai muito além da oferta de 
água tratada, coleta de lixo 
e tratamento de esgoto, 
afeta diretamente a saúde 
e o bolso da população”.

De acordo com dados do 
IBGE divulgados em 2018, 
34,7% dos municípios bra-

sileiros tiveram casos de 
doenças relacionadas a falta 
do saneamento básico entre 
2016 e 2017. Infelizmente, 
apenas cerca de 45% do 
esgoto é tratado no Brasil, 
52,4% tem serviço de coleta 
e 2,1%, o que equivale a 4,4 
milhões de brasileiros, não 
têm acesso a qualquer forma 
de esgotamento sanitário. 

A mortalidade infantil 
também está atrelada ao 
saneamento, uma vez que a 
água contaminada é a cau-
sa de muitas doenças que 
afetam a saúde da mãe da 
criança. Em 2015, segundo 
dados do Instituto Trata 

Brasil, a taxa de mortalida-
de de crianças de até cinco 
anos foi 16,4 a cada grupo 
de 1.000, valor superior 
a países como Argentina, 
Uruguai, Costa Rica, entre 
outros vizinhos latinos.

Problemas de saúde tam-
bém geram consequências 
econômicas, pois recursos 
que poderiam ser investidos 

no tratamento de doenças 
não evitáveis estão sen-
do utilizados para tratar 
enfermidades previsíveis 
como cólera, leptospirose, 
diarreia, entre outras rela-
cionadas à água contamina-
da. Ainda segundo o Trata 
Brasil, 74,6 mil internações 
seriam evitadas se 100% da 
população tivesse a coleta 
de esgoto. Além do com-
prometimento da saúde, 
as internações implicam 
também na ausência de fun-
cionários no trabalho, baixa 
produtividade e possíveis 
demissões, aumentando 
ainda mais o desemprego.

A ausência de saneamen-
to básico impacta a vida 
dos cidadãos de diferentes 
formas. “Qualquer país que 
almeja crescimento econô-
mico e desenvolvimento so-
cial deve ter o saneamento 
básico como prioridade em 
sua agenda governamental. 
Reconhecemos o avanço 
nesse sentido, no entanto, 
é preciso de fato universali-
zar a oferta desses serviços 
para que sejam acessíveis a 
todos”, conclui Caldeira.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Rancho Grande e Arapeí tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 23/05/2019 das 04h22 às 06h51. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado


