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Uber pode ser barrado em Guará,
após série de notificações à empresa

Prefeitura alega falta de cumprimento de quesitos obrigatórios, aprovados em setembro para atuação
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Uber pode ter o serviço
suspenso em Guaratinguetá.
A empresa, uma das principais
no mundo no transporte individual e coletivo de passageiros,
foi notificada pela Prefeitura
sobre quesitos obrigatórios
que não estão sendo cumpridos desde setembro do ano
passado. Há cinco meses, o
transporte de passageiros por
aplicativos foi regulamentado
pela Câmara. Desde então, segundo o Executivo, nenhuma
das principais determinações
foram cumpridas.
Em entrevista ao Jornal Atos
nesta semana, o secretário de
Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá, Marco
Antônio “Major” de Oliveira,
confirmou que mesmo com os
ofícios publicados nos últimos
meses e os encaminhamentos
de pedidos de respostas a
Uber, até o momento, nada foi
respondido pela empresa.
O Executivo pediu à Uber que
sejam fornecidas informações
sobre os condutores cadastrados em Guaratinguetá e o ano
de fabricação dos veículos de
propriedade dos motoristas, e
cobra o repasse de 2% do valor
arrecadado com as corridas no
município. Segundo o secretário, nenhuma resposta ainda
foi encaminhada.
“Já estamos provocando o jurídico da Prefeitura a respeito
de manifestação e orientação
quanto a parte jurídica, ou

seja, no caso específico a Uber
deixou de cumprir o que estava
previsto na legislação, e com
isso vamos acionar na esfera
jurídica”, afirmou o secretário,
que contou ter se reunido com
motoristas da Uber na última
semana para esclarecer a situação envolvendo o Executivo e
a empresa.
Há duas semanas foi elaborado o ofício, protocolado em
São José dos Campos, em que
a Prefeitura estuda medidas
a serem adotadas para obter
respostas da empresa. Pela
regulamentação, os motoristas
cadastrados em Guaratinguetá
precisam trabalhar com carros
fabricados há no máximo cinco
anos, e devem seguir os quesitos obrigatórios. Questionado
como seria feita a verificação
dos condutores, tendo vista
que motoristas circulam entre
as cidades da região, o secretário afirmou que isso ficaria sob
controle do aplicativo.
“A partir do momento que a
própria Uber faz o cumprimento do que constamos na regulamentação, já tem como ela
fazer uma triagem até mesmo
de abertura de chamada. Por
exemplo, um dos requisitos é a
fabricação de no máximo cinco
anos do veículo. Com isso, a
própria Uber faz um cadastro
de que só poderão atuar em
Guaratinguetá veículos com
cinco anos. Um Uber em Aparecida, de oito anos de uso, ele
é bloqueado automaticamente
para fazer corrida em Guaratinguetá”, explicou.
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Aparelho de celular com aplicativo, utilizado por motorista de Uber nas ruas de Guaratinguetá; cidade volta a debater atuação do serviço

Sem as respostas da empresa, a Prefeitura também não
consegue ter acesso ao repasse
de 2% obrigatórios, referentes
as corridas feitas pela Uber em
Guaratinguetá. O secretário
afirmou que é preciso dar cumprimento a todas as obrigações
da regulamentação para que o
serviço continue operando de
forma legalizada no município.
Caso contrário, o Executivo
deixará de notificar e passará

a suspender o aplicativo.
“Nesta semana teremos uma
avaliação e parecer jurídico. Se
não houver manifestação ou
encaminhamento de documentação por parte da Uber, tem
como dotarmos providências
junto ao departamento jurídico”, afirmou o secretário, ao ser
questionado sobre uma possível suspensão do aplicativo.
A Câmara publicou uma
nota sobre a regulamenta-

Lixo nas ruas fora do dia de coleta em
Lorena prejudica cotidiano em bairros

Foto: Caroline Mayer

Caroline Meyer
Lorena

A preocupação com lixo vai
além da ampliação de estrutura
para descarte e coleta. A Prefeitura busca aumentar a fiscalização e a conscientização sobre o
despejo, na tentativa de evitar o
acúmulo pela cidade. Nas ruas
não é difícil flagrar quem não
faz a separação correta do lixo
e ainda coloca o material na
rua, em dias que não há coleta.
A situação tem se repetido
em regiões como a avenida
Oswaldo Aranha, no Bairro da
Cruz, onde é comum encontrar sacos de lixos revirados e
material reciclável misturado
a dejetos orgânicos, como
confirmou a moradora de um
condomínio próximo. “Nossa
lixeira fica cheia, mas tem muita
gente de fora que deixa o lixo lá,
principalmente aos domingos”,

Acúmulo de lixo em calçada da Nova Lorena, flagrado em dia fora do cronograma de coleta municipal

ção, aprovada em setembro
de 2018. “De acordo com o
texto, as empresas do ramo
que já estavam em operação
no município tiveram sessenta
dias para se adequar às regras
presentes na lei. O prazo se
encerrou ao fim de novembro
de 2018. Depois desse prazo, a
empresas interessadas devem
se cadastrar conforme lei para
operar no município. Portanto
não há qualquer impedimento

pela legislação para que operem em Guaratinguetá. Basta
fazerem o cadastro conforme
a lei”.
A reportagem procurou a
Uber Brasil, mas até o fechamento dessa edição a empresa
não havia se manifestado.
Motoristas que trabalham com
o aplicativo em Guaratinguetá
foram procurados, mas preferiram aguardar a manifestação
da empresa.

contou Leny Leal, de 74 anos.
Ela não consegue ver uma
solução para o problema, que
incomoda muitos vizinhos.
Para a aposentada, que trabalhou por trinta anos como
secretária executiva em uma
empresa em Barra Mansa, no
Rio de Janeiro, colocar outra
lixeira no prédio, como seu
marido havia sugerido só aumentaria o problema. “Porque
assim haveria mais espaço para
outras pessoas colocarem o seu
lixo”, explicou.
Já Sônia Baruque, outra moradora do mesmo condomínio,
acredita que a coleta poderia
ser ampliada. “Se o lixeiro passasse todos os dias, não daria
tempo para acumular”, opinou
a ex-funcionária pública de 58
anos.
A coleta de lixo nos bairros
é realizada pelo sistema de
rodízio. Na região do Bairro da
Cruz e da Nova Lorena, locais
nos quais as lixeiras estavam
cheias mesmo em dias que
não havia coleta, o serviço
passa às segundas, quartas e
sexta-feiras, com coleta diurna
na avenida Oswaldo Aranha a

partir das 6h.
No bairro da Nova Lorena,
o recolhimento é vespertino
e noturno, com início a partir
das 16h. A lista completa com
os dias e horários em que cada
bairro é atendido pode ser
encontrada no site da Prefeitura, no link lorena.sp.gov.br/
wordpress/index.php/horario-de-coleta-de-lixo.
As moradoras também garantiram que separam os materiais orgânicos dos recicláveis
“tenho duas lixeiras grandes na
cozinha, em que separo cascas
de legumes e frutas dos plásticos e papelões”, contou Leny.
Outros materiais como lâmpadas e pilhas também são
separados e guardados para
dar o descarte correto, já que a
cidade conta com um ecoponto
que voltou a funcionar na praça
Marechal Mallet (leia nesta
página). “Mas um só ecoponto
para atender a cidade inteira é
muito pouco. Duvido que uma
pessoa que mora lá no Novo
Horizonte vai vir até o Centro
só para jogarem as lâmpadas
e pilhas no lugar correto” protestou Sônia.

2

27 DE FEVEREIRO DE 2019

Vaticano ordena a bispo
de Lorena investigar
esquema de corrupção
na diocese de Limeira
Dom João Inácio Muller apura denúncia de extorsão e coação
a pedido da Igreja; alvo de acusações, bispo de Limeira
também responde à Justiça por acobertar casos de pedofilia
Foto: Reprodução

O bispo de Lorena, dom João Inácio Muller, que chefia investigação em Limeira
Lucas Barbosa
Lorena

O bispo da Diocese de Lorena,
dom João Inácio Muller, foi escolhido pelo Vaticano na última
semana para comandar as investigações de um suposto esquema de
corrupção que envolve a Diocese
de Limeira-SP. Além de extorsão e
coação, o bispo da cidade do Noroeste Paulista, dom Vilson Dias,

também é acusado de acobertar
casos de pedofilia.
Designado para apurar somente
as acusações de corrupção, dom
João Inácio Muller participou de
uma reunião na última segunda-feira com padres do Conselho de
Presbíteros, em Limeira.
O religioso de Lorena foi escolhido pelo núncio apostólico do Brasil,
dom Giovani d'Aniello, representante do Papa Francisco no Brasil.

No último dia 16, o jornal ‘O Globo’ publicou uma matéria em que
afirma que teve acesso ao recente
depoimento do padre emérito Ângelo Francisco Rossi, ex-responsável pela Basílica de Santo Antônio
de Pádua, em Americana-SP, que
denunciou que em 2012 sofreu
uma tentativa de coação (ato de
forçar alguém a fazer algo contra
a sua vontade) por parte do bispo
de Limeira.
Na ocasião, o padre afirmou que
dom Vilson exigiu a liberação de R$
50 mil da Basílica para a compra de
armários para sua casa particular,
localizada em Guaíra-SP.
O denunciante explicou que após
se negar a desviar os recursos, foi
substituído de suas funções pelo
padre Pedro Leandro Ricardo.
Em 27 de janeiro, padre Pedro
Leandro foi afastado do cargo
eclesiástico devido a denúncias de
pedofilia e de desvio de recursos da
Basílica de Americana.
O religioso é acusado de ter
abusado sexualmente de quatro
ex-coroinhas, de Americana e
Araras-SP, que eram menores à
época dos crimes, que teriam sido
praticados em 2000.
Além do Vaticano, as denúncias
também são investigadas pelo Ministério Público do Estado.
Em nota oficial divulgada na
última segunda-feira, a Diocese
de Limeira afirmou que não se
manifestará sobre o caso.
A reportagem do Jornal Atos
entrou em contato com a assessoria da Diocese de Lorena, mas foi
informada que dom João Inácio
Muller não comentará sobre as
investigações.
Foto: Reprodução

Atos e Fatos
“O fracasso é a oportunidade
de se começar de novo
inteligentemente”
Henry Ford

Márcio Meirelles

DISPLICIÊNCIA OU
COMPLACÊNCIA?
Brumadinho em silencio!
Um mar de lama vermelho e
mortos soterrados. Quantos?
Estamos contando em uma ordem macabra.
O corpo encontrado diminui o
número de desaparecidos e aumenta
o número de mortos.
Até quando? Nunca saberemos.
As autoridades (in)competentes
pensam em transformar o local em
um mausoléu.
Os meninos do Flamengo já foram enterrados. Futuros craques, ou
fonte de recursos financeiros para
os falidos e mal dirigidos clubes de
futebol, vivendo em containers da
construção civil onde normalmente
se guardam materiais e ferramentas
de construção
Os deslizamentos de Niterói de
2010, 2015 já foram esquecidos e
as casas e os financiamentos para
os desabrigados estão na Lava Jato.
A presidente de bota na lama
(em todos os tipos de lama), o
governador do Estado do Rio de
Janeiro cumprindo pena, pessoas
soterradas, lares destruídos, sonhos
encerrados, constrangidos, com
ar de tristeza, mas usufruindo da
corrupção de seus governos nos
lugares mais caros do mundo com
champanhe e caviar.
Em 2018 e 2019 deslizamento
dos morros, comunidades tragadas,
e a passarela Tim Maia cai pela
terceira vez.
Os jovens mortos da Boate Kiss,
em Santa Maria, são lápides, flores
e lembranças. Nenhuma punição
aos responsáveis.
Catástrofes que fazem parte do
calendário fiscal dos Estados brasileiros falidos, assaltados, destruídos
por políticos cínicos, de quinta
categoria.
As cenas do desastre nos noticiários televisivos onde as pessoas
descrevem o infortúnio com a maior
naturalidade: “perdemos tudo”.
Os loteamentos clandestinos e
as empresas de água e luz instalando os serviços em residências
irregulares, invasão de terras, de
repente um bairro, uma favela, na
moderna sociologia de esquerda
uma: comunidade.
Nas tragédias o caminho natural
em criticar os governos.
São omissos, corruptos, sujeitos
a influência política e as negociatas,
mas esquecemos de anotar que governos e o parlamento uma amostra

da sociedade.
A teoria do desenvolvimento
econômico analisa o capital humano, a potencialidade de seu
povo em produzir, a capacidade
de transformar e a produtividade.
O Brasil, infelizmente, tem um
capital humano muito baixo o que
nos torna uma nação com ínfimos
índices de produtividade. Um dos
fatores pelos quais não crescemos.
Um outro capital que nos falta é
o capital social.
Uma sociedade com baixa escolaridade, com dificuldade em interpretar texto, que adquiriu o status
de consumidor antes de atingir um
nível satisfatório de cidadania.
Dois sentimentos afloram pela
falta da educação e de cidadania:
somos displicentes e complacentes.
Duas características nefastas para
qualquer sociedade.
Nos comportamos com desprezo
frente ao próximo, agimos com
petulância e expressa indiferença
pelos demais, um comportamento
marcadamente displicente, pouco
respeitoso, próprio de pessoas soberbas e intolerantes.
As pessoas se comportam com
apatia ao executar uma tarefa, se
sentem emocionalmente desconectadas com a necessidade e a
realidade.
Em resumo, cumprem suas
obrigações, mas sem nenhum tipo
de entusiasmo pelo que estão construindo.
O governador do Estado de Minas Gerais defende a Vale por ser
uma empresa que contribuí com
altos impostos. A Vale sabia dos
riscos da barragem. Os habitantes
de Brumadinho conheciam o risco
de morar naquele local. Os meninos
do Flamengo eram “esperanças”
não certeza de que seriam jogadores
de alto valor econômico.
A construção de mausoléu é uma
homenagem aos displicentes operários que faziam as suas refeições
ao lado de uma barragem prestes
a romper.
O complacente também é utilizado para descrever um indivíduo
com comportamento flexível que
pode ser confundido com uma pessoa amável, prestativa, e que gosta
de agradar os outros, aceita com
facilidade novas ideias e opiniões
alheias. O povo brasileiro é considerado alegre, flexível, cortês... ou,
complacente?
Tornamo-nos pessoas facilmente de serem enganadas!

COMUNICADO

Acusado de corrupção na Igreja, o bispo dom Vilson Dias também responde por acobertar casos de pedofilia na Diocese

A Águas Piquete informa que a partir de abril de 2019, a tarifa
de água e esgoto de Piquete será reajustada em 7,22%. Esse
índice de reajuste é calculado com base nas regras estabelecidas
no Contrato de Concessão, constitui um direito e um princípio
fundamental do contrato, tendo como objetivo preservar seu
equilíbrio econômico-financeiro, garantindo a plena prestação
dos serviços públicos de água e esgoto no município.
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dencial/comercial. Tr.F:
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio
negócio, torne-se uma
consultora. Ligue 31323905 ou 99774-5004. Falar com Paula

– ar/direção. R$
18.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda

Ofereço para trabalhar
como servente, serviços
gerais, jardinagem, ou
serviços de caseiro. Telefone: 99609-0852 ou
99198-7304

VENDO Gol Track
ano 2014 (G6) completo – branco – R$
30.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda
Vende-se corsa, ano
1999, direção, vidros,
roda de liga. Tabela
10.000,00 + 4.000 +
Documento ou troco
por moto Honda. Telefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta,
1.6, flex. Valor: R$
15.000,00. Telefone:
3132-2815 ou 997090300
Vendo Celta, ano
2013, branco, básico, IPVA pago. Preço
da tabela. Telefone:
3125-4229 ou 981570858
Vende-se Punto Essence, 1.6, preto, ano
2011, completo, valor abaixo da tabela.
Falar com Tarcisio.
Telefone: 3126-1244
ou 99731-3645
Vendo Renaut Duster, prata, modelo
2012, único dono.
Falar com Fernando.
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty,
ano 2013, preto, Lindissímo. Valor: R$
34.600,00. Telefone:
99197-1990
Ve n d e - s e A s t r a
automático, ano
2001/2002, Valor R$
10.000,00 Falar com
Marcos no telefone:
3126-3648 ou 996509276
Vendo BIZ 125, partida elétrica, vermelha,
Km38550. Telefone:
99257-7125 ou 31335195

VENDO Montana 1.4
ano 2016 – direção/ar
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 996605334 – Pinda

Vendo casa Portal, 4 dormitórios,
2 suítes, 3 salas,
cozinha, garagem
para 4 carros, quintal, churrasqueira,
edícula, lote de
460m². Valor: R$
650.000,00. Telefone: 99614-2077.

Vendo uma casa
no parque São
Francisco I, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, quintal,
garagem. Valor R$
160.000,00. Telefone: 98811-1252
ou 99703-3852 ou
3133-5688

Vendo ou troco
casa na Santa Rita,
com sala, cozinha,
2 suíte, 1 quarto, 1
lavabo, garagem
para 2 carros. Valor
VENDO Gol quadrado ano 93 – G – bran- Vendo Punto, mode- R$ 300.000,00. Teco – ótimo estado de lo 2013, attractive, lefone: 3133-6139

Ve n d o t e r r e n o
no pingo de ouro
05x50, entrada de
5.000,00 + parcelas de 1.000,00 ou
90.000,00 à vista.
Telefone: 997429122

flex. Tr. F: 3643-2882
– Pinda
VENDO Fox Trend
1.6 ano 2012 – Flex –
completo. Tr. F: 36432882 – Pinda
VENDO Fusca ano
84 – impecável. Tr.
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar
- vendo fiat Pálio ano 2001 - 2 portas,
bom estado e preço
de ocasião - tratar
com Daniel 997609842

conservação, mec.
ok. pneus e bateria
novos. Tr.F: 991233935 – Pinda
VENDO Uno ano
2010 – 2 pts – Flex –
preto. R$ 15.900,00.
T r. c / A n d r e – F :
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford Ka
ano 2005 – direção
hidr., vd.elet., R$
12.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda
VENDO Parati ano
2000 1.6 8v – vinho – direção – R$
14.900,00. Tr.c/Andre – F: 99660-5334
– Pinda
VENDO Fiesta Sedan ano 2011 – preto – completo, R$
24.900,00. Tr.c/Andre
– F: 99660-5334 –
Pinda

VENDO Corsa Classic ano 2007 – abaixo
tabela. Tr. F: 36432882 – Pinda

VENDO S10 ano
2009 - Cabine simples – Flex – completa – R$ 30.900,00.
T r. c / A n d r e – F :
99660-5334 – Pinda

VENDO Corsa joy
Sedan ano 2006 –

VENDO Prisma
1.4 ano 2007– Flex

VENDO Corsa Hatch
Premium 1.4 –Flex
- direção/vd elétrico
– preto.R$ 21.900,00.
Tr. c / A n d r e – F :
99660-5334 – Pinda
Vende-se Tucson,
2015, completa, flex,
cor preta, tabela.
Aceito carro de menor
valor. Tratar com Alexandre no telefone:
99772-6253
completo, único dono,
cor branco, revisado.
Valor R$ 28.900.00.
Telefone: 99106-2058
falar com Ronaldo

Ve n d o E c o s p o r t ,
2007, xls, 1.6, flex,
vermelha, 4 portas,
carro de mulher. R$
16.500,00. Telefone:
99659-2341 ou 21033626 Fábio
Vende-se Tucson,
2010, 10% abaixo
da tabela. Telefone:
99212-1881
Vendo Palio, 4 portas. Valor 6.000,00.
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0
ano 2011 – preto.
R$ 16.900,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano
2004 – prata – 2pts –
R$ 12.500,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 1.0 ano2003
– prata – completo.
R$ 13.800,00. Tr.F:
3522-1852/991166967 – Pinda

Vende-se chácara
na Colônia, próximo ao pesqueiro
do Darci, área de
2000m² (20x100),
com água, luz. Valor:R$ 160.000,00.
Telefone: 21032599 ou 996142077
Vendo casa nova
no Village Santana, ótimo local,
parte alta. R$
500.000,00. Telefone: 99742-9137
Ve n d e - s e c a s a
nova no Jardim do
Vale I, 2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, garagem,
bom local. Aceito financiamento
d a c a i x a . Va l o r
220.000,00. Telefone: 99614-2077
Ve n d o c a s a n o
Parque Alamedas,
4 quartos, sendo
1suíte, sala com
2 ambientes, cozinha, 3 banheiros,
piscina, churrasqueira, garagem
para 3 carros,
aceito financiamento. Valor:R$
580.000,00 Telefone: 99614-2077
Vende-se casa boa
no Jardim Independência, 3 quartos,
suíte, copa cozinha
+ 3 cômodos no
quintal, garagem
para 4 carros. Valor: R$ 360.000,00.
Telefone: 996142077
Vende-se sobrado
na Santa Rita, bem
localizado. Valor:
R$ 180.000,00. Telefone: 98149-1112

ALUGA-SE
Aluga-se estacionamento coberto para
30 carros no centro,
tratar direto com proprietário. Telefone:
3132-7171 ou 981750186
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 comercial na rua Castro
Santos, ótima localização. Telefone:
3132-7171 ou 981750186
Alugo casa em Ubatuba, itagua, 15 minutos a pé até a praia.
Grande, 2 quartos
com ar, sala, cozinha,
banheiro. Telefone:
98210-3638
Alugo casa na Santa 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 997487343
Aluga-se edícula, 3
cômodos, no bairro
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 997487343
Alugo casa em Caraguá, 3 quartos, 2
banheiros e demais

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 134/2018 PROC. Nº 723/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos
cursos de corte e costura, artesanato e pintura
em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo
Social de Solidariedade às pessoas de situação
de vulnerabilidade social, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARA FURTADO TOLEDO DE
PAULO ME CNPJ: 64.945.777/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 06, 13, 14, 17, 52, 55, 67,
75. VALOR TOTAL: R$ 596,14 (quinhentos noventa e
seis reais e catorze centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019.

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
ou 3125-9272
Aluguel de mesas,
cadeiras e brinquedos é na Santa
Clara locações. Telefone: 98181-9814
ou 98299-4881 ou
3122-5497
Vende-se título da
h í p i c a . Va l o r R $
1.000,00. Telefone:
99785-1027
Excursão para Brás,
todas terças e quintas. Trago encomendas. Dois horários.
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto
seguro, Porto de Galinhas com Maragogi,
ônibus leito. Hotel
a partir de 6x99.00.
Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de
bebe – ótimo estado de conservação.
Tr. F: 99145-4820
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e
3 lugares – marron
– bom estado. Tr.F:
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de
lavar – Brastemp –
Tr.F: 99721-4774 Pinda
Formato notebook,
computador, backup,
limpeza, instalação,
antivírus. Teledone:
3133-7978 ou 988650122. Falar com Marcus
Vendo berço quase novo. Parte em
madeira, da tokstok,
completo, bem conservado. Telefone:
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holandesa. Tratar nos
telefones: 991521310 ou 3132-4909
ou 3122-4178
Vendo uma TV analógica philips 21 polegadas com conver-

sor digital. Telefone:
99197-5051
Quatro rodas novas,
originias, sem uso,
do gol, ano de 2003,
na caixa. Valor: R$
6 5 0 , 0 0 . Te l e f o n e :
98131-3072
Vende-se uma antena sky, usada. Valor:
R$ 60,00. Telefone: 99733-2608 ou
98111-3099
Vende-se Título da Hípica. Telefone: 9978510027
Alugo casa com Piscina em Ubatuba, para
8 pessoas. Telefone:
(19) 99783-8844
Vendo móveis usados. Telefone: 982004019
Vendo bandeja de salgados. Empadão, torta de franco, risoles.
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil.
Compramos carcaças
de baterias. Telefone:
3132-4765 ou 31339274
Aluga-se boate montada, com estrutura
para eventos. Telefone: 3132-7171
Ótimo comercial situado no bairro Beira
Rio. Com 100m². Valor: 2.500,00. Telefone: 3132-7105 ou
99748-8343
Aluga-se ponto para
loja de automóveis,
continuação da JK,
próximo ao IML. Telefone: 3132-7171 ou
98175-0186
VENDO Carrinho feito de geladeira – R$
150,00. Tr.F: 991081713 – Pinda
VENDO trailer de lanches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fritadeira elétrica. Tr.F:
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco
em bom estado. Tr.F:
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras
(computador) com
regulagem de altura
e encosto para frente
e trás, restaurada. Tr.
F: 99721-0533 - Pinda

Vendo ótima banca de
jornais, em Guaratinguetá.
Direto com o proprietário.
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercearia montada na pedreira,
excelente oportunidade.
Falar com Ana Claúdia.
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou
universitários em direito ou
administração para Guará,
Pinda e Taubaté. Telefone:
99756-6830
Sou cuidadora, estou disponível para o final de
semana, com experiência
e referência. Telefone:
99175-0219
Trabalho de diarista ou
restaurantes finais de
semana. Telefone: 31221090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado
de mecânica, com experiência, deixar currículo
start engenharia. Telefone:
3122-4904
Precisa-se de doméstica
com experiência para trabalhar de segunda a sábado. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, encanador, serviços gerais. Júnior. Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro
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 combinar. Silvia, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de
40.00, caminhão 3/4. Trabalho qualquer dia 31264265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, conserto móveis em geral.
Atendo todo o vale. Telefone: 3133-4452 ou 991601713
Hospital Maternidade Frei
Galvão contrata pessoas
com deficiência. Procurar
departamento pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em
cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura
de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no
horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e,
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi
aprovado, são eles: REGINA GERMANO DOS SANTOS PEREIRA DE ANDRADE
RG: 278267087; DIEGO DE SÁ LACOMBE RG: 19578667; MARILEY APARECIDA
DE CARVALHO RG: 289140559; LUCIANA PIZARRO MARTINS GOMES RG:
356428658; RODRIGO DE SOUZA RABELO RG: 3508117297; ANA PAULA
AMORIM MESQUITA DE PAULA RG: 33945873; ADRIANA MARA BERNARDO DE
AQUINO RG: 299618365; DENISE MARIA FABRI MACEDO DA SILVA RG:
203366268; SIMONE APARECIDA SOARES DE ASSIS RG: 212599756; SANDRA
REGINA DA SILVA CONCEIÇAÕ RG: 34000330; GERCILANE FONSECA
DIONIZIO DA SILVA RG: 178578733; NATHALY MARTINS DE ALMEIDA RG:
414069298; WALKIRIA MARIA RAQUEL RG: 19911030x; FRANCISLAINE DE
OLIVEIRA VIEIRA GUEDES RG: 417968528; CRISTIANE DE ANDRADE MOTA
RG: 237079914; VERA LÚCIA CASEMIRO RG: 192138352; ADAYANE LUIZA
SILVA ROSA RG: 330479325; MINERVINA VIEIRA DE OLIVEIRA RG: 145588786;
PAOLA JOANNA RODRIGUES RG: 48180545x; ANA CAROLINA SILVEIRA COSTA
RG: 245632740; ROSANA PELLEGRINI COUTINHO RODRIGUES LEAL RG:
216398964. Lorena, 26 de FEVEREIRO de 2019.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Telefone: 3128-3800

O Hospital Maternidade
Frei Galvão está contratando técnicos de enfermagem. Ligue: 3128-3800

Cuidadora de idosos,
e faço curativos. Mais
informações entrar em
contato. Raquel, telefone:
98199-2293

Procuro emprego, baba
com experiência em crianças especiais e normais,
mais de 10 anos no ramo.
Telefone: 3122-3796

Conserta-se fogão, limpeza de fornos e desentupimento de bocas de fogão.
Telefone: 99754-0928.
Falar com Luiz

Cuidadora de idosos: Ofereço-me para cuidar de
idosos e/ou doméstica. Tenho referência e experiência. Telefone: 99707-7208

Eletricista Toninho. Seu
ventilador de teto pode ter
conserto. Ligue e agende.
Telefone: 3132-7779 ou
99114-4239

Corta e poda de árvores.
Orçamento gratuito. Falar
com Silvio no telefone:
99639-5868 ou Fabiano
99771-0074

Fazemos carreto, até
1.000Kg, toda a região,
inclusive litoral norte e sul
de minas. Telefone: 31251136 ou 99776-6640

Conserto e faço a limpeza
do seu fogão. Desentupimento de boca e forno.
Falar com Luiz, telefone:
99754-0928

Montador. Monto e desmonto e conserto móveis
em geral. Atendo todo o
vale. Telefone: 3133-4452
ou 99605-0149. Falar com
Jean

Fretes e mudanças. Carretos em geral é com
o expressinho mineiro!
Em toda região e capital.
Telefone: 3125-1136 ou
99776-6640

Jardineiro Waldir, manutenção de jardins, roça se
terrenos. Telefone: 981434298 ou 98818-1701. Eu
faço a diferença

Cuidadora de idoso, faxineira, baba, interessados
falar com Valesca! Telefone: 99133-6423 ou
99196-4806

Conserta-se máquinas de
lavar e geladeiras, freezer.
Visita grátis. Aceitamos
cartões. Telefone: 31082606

Faço faxina, passo roupa
e sou cuidadora de Idosos.
Tenho referências. Telefone: 99754-9795

Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com faturamento mensal acima e
16.000,00. Motivo: idade.
Rua Monsenho Anibal.
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em
consignação. Pague só o
que vender. Renda extra.
Entre em contato. Telefone: 99191-7274
Ótima banca de jornais.
Ótima localização em
Guaratinguetá. Direto com
o proprietário. Telefone:
99737-6838
Preciso de trabalhador
rutal, para trabalhar cmm
horta, solteiro, para morar
no local Telefone: 997211936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeireiro, encanador e soldador.
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (profissional) – desmontagem
e montagem, instalação
de pequenos reparos.
Orçamento sem compromisso. Tr.F: 99752-7130
– Pinda
BARBOSA CARRETOS
– pequenos carretos. Somente na região de Pinda
e Roseira. Tr.F: 997563574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-

Montador! Monto e desmonto, conserto móveis
em geral. Atendo todo
o vale. Telefone: 31334452 ou 99605-0149 ou
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço
de obra completo. Acabamentos em geral e reformas. Falar com Jorge no
telefone: 98863-3663 ou
99624-8151
Eletricista Toninho, instalação, manutenção, visita
grátis. Telefone: 991144239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais limpo, Luiz conserta e faz
a limpeza do seu fogão.
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer viajar sossegado, otimizando
seu tempo? Contrate motorista Auton. Falar com
Bruno. Telefone: 997858223
Montador de móveis.
Monto e desmonto. Faço
pequenos consertos e
também pequenos fretes.
Telefone: 3125-9707 ou
99221-0281. Falar com
Marcos
Faço fretes e mudanças
com montana, inclusive
domingos e feriados. Falar
com Claúdio. Telefone:
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas
com capricho. Serviço

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:
Pregão Presencial Nº 12/19 PROC. Nº 50/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial do tipo
menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de
empresa para o fornecimento de refeições para
a Base do Corpo de Bombeiros pelo período de
12 (doze) meses, a realizar-se ás 9h30min do
dia 14 de março 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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Guaratinguetá
Saneamento alerta
sobre os riscos de
descarte de óleo
na rede de esgoto

Ainda a mais violenta do
Estado, RMVale enfrenta
déficit de até mil policiais
Sindicato dos Delegados volta a responsabilizar PSDB por defasagem

Obstrução e extravasamento de
rejeitos estão entre os prejuízos
Guaratinguetá, dia 23
de fevereiro de 2019 –
Como todos sabem, o
óleo de cozinha ainda é
muito utilizado no preparo diário dos alimentos
na grande maioria das
casas e estabelecimentos comerciais. Porém,
após o uso, muitos optam por descartá-lo na
pia ou até mesmo no
vaso sanitário, o que
gera sérios problemas
para a rede coletora de
esgoto.
Ao ser jogado nas
tubulações, o óleo facilmente torna-se uma
placa de gordura, causando obstrução da rede
e extravasamento de esgoto. Além disso, dados
da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de
São Paulo revelam que
1 litro de óleo pode poluir
até 20 mil litros de água.

O coordenador da Guaratinguetá Saneamento,
Felipe Parente, explica
que são realizados cerca
de 200 reparos mensais
na rede coletora da cidade ocasionados pelo
descarte irregular de
diversos resíduos sólidos
mas, principalmente,
pelo excesso de gordura
provenientes dos rejeitos
jogados pelos ralos.
A Guaratinguetá Saneamento ressalta a
importância dos imóveis
possuírem uma caixa de
gordura que vai atuar
como um filtro e reter
os resíduos gordurosos,
impedindo que cheguem
até a rede coletora.
Outra dica, é armazenar o óleo de cozinha
usado em garrafas plásticas e destiná-los a pontos de coleta que fazem
o recolhimento.

Foto: Jéssica Dias

Policiais militares durante evento de inauguração de batalhão, em Lorena; região enfrenta guerra contra o crime com déficit de mil homens
Lucas Barbosa
Regional

Apesar de ser a mais violenta região do estado no
ano passado, estatísticas
apontam que o Vale do Pa-

raíba enfrenta um déficit
de cerca de mil policiais
neste início de 2019. Além
da contratação de mais
profissionais, o Sindpesp
(Sindicato dos Delegados
de Polícia do Estado de São
Paulo) cobra do governador
João Doria (PSDB) obras de
recuperação das delegacias
da região.
Divulgado na última quarta-feira, o levantamento do
Sindpesp revelou que o estado convive com um déficit
de 13.553 policiais civis.
Já o Vale do Paraíba, que
registrou 364 assassinatos
em 2018, possui uma defasagem de 309 policiais civis.
De acordo com os dados, a
região deveria contar com
1.565 agentes, mas tem
apenas 1.256.
No comparativo entre os
cargos ocupados e os previstos em lei, a região tem
deficiência em sete das oito
funções da Polícia Civil.
A ocupação mais afetada é
a de carcereiro, que ao invés
de 264 conta com apenas
159, atingindo um déficit
de 105.
Com uma defasagem de
91 profissionais, na “vice-liderança” aparece o cargo
de agente policial, já que ao
contrário dos 176 previstos
em lei, a região tem apenas
85.
As demais funções que
enfrentam déficit são dele-

gado (- 11), escrivão (- 33),
investigador (78), papiloscopista (-19) e auxiliar de
papiloscopista (-21). Em
contrapartida, o quadro
de agentes de telecomunicações é único com saldo
positivo, já que apesar de
46 cargos previstos em lei,
a região tem 95 policiais.
Para a presidente do Sindpesp, Raquel Gallinati, o
cenário preocupante é resultado da negligência das últimas gestões estaduais. “Este
déficit demonstra a incompetência dos governos do
PSDB à frente de São Paulo.
Além de equipes reduzidas,
convivemos com salários
baixos e delegacias em péssimas condições estruturais.
Esta falta de investimentos
não afeta somente os órgãos
de segurança pública, mas
sim a sociedade como um
todo”.
Além de melhorias salariais e na estrutura dos
distritos, a presidente revelou ainda que o sindicato
da categoria já ressaltou ao
novo governador a urgente
necessidade da contratação
de mais profissionais.
Uma matéria publicada
pelo jornal “O Vale”, no
último dia 13, afirmou que
a Polícia Militar possui um
déficit de setecentos agentes
na região. A defasagem representa proporcionalmente
quase 20% do atual efetivo

da PM, que é de cerca de
3,4 mil.
A reportagem do Jornal
Atos solicitou a confirmação dos dados ao 5°
BPMI
(Batalhão de Policia Militar
do Interior), responsável
pela segurança no Vale do
Paraíba, e também apontamentos sobre as principais
dificuldades em sua atuação
na região, mas nenhuma resposta foi encaminhada até
o fechamento desta edição.
Promessas – Durante a
campanha eleitoral, Doria realizou uma série de
promessas para a área da
segurança pública do Vale
do Paraíba, como um reforço no contingente e uma
melhor estrutura para as
atuações das policias Civil
e Militar.
Os principais compromissos têm o prazo de até o fim
do primeiro semestre de
2019 para serem cumpridas, como as implantações
de um Baep (Batalhão de
Ações Especiais da Polícia Militar), com trezentos
agentes, em Taubaté e de
uma unidade do Deic (Departamento Estadual de
Investigações Criminais), em
São José dos Campos.
O Jornal Atos solicitou
um posicionamento da SSP
(Secretaria de Segurança
Pública) sobre o déficit policial na região, mas nenhuma
resposta foi encaminhada.

