
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019 N.º 3.234R$ 1,50ANO 25

Lei do mototáxi aguarda parecer 
judicial para atuação em Lorena
Prefeitura retira proposta que revoga lei sobre a categoria; motoboys pedem pela regularização do serviço

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena reti-
rou o projeto do Executivo que 
solicitava a revogação de uma 
lei de 2011 sobre o serviço 
de mototáxi no município. 
Motoboys da cidade aguardam 
pela regularização da catego-
ria em busca de ampliar as 
oportunidades de emprego. 
Já a Prefeitura aguarda um 
posicionamento do Tribunal 
de Justiça. 

Após a polêmica no fim do 
ano passado com a discussão 
da revogação da lei que auto-
riza o serviço no município, 
que contou com a participação 
de dezenas de motoboys na 
Câmara, a discussão foi adiada 
para fevereiro deste ano.

Segundo os motoboys que 
estavam otimistas com a re-
gularização do serviço, ve-
readores prometeram uma 
reunião com o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) para 
tratar sobre o projeto, o que 
até o momento não aconteceu.

A Prefeitura, alegando in-

constitucionalidade da lei, 
entrou com uma Adim (Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade) e retirou o projeto da 
Câmara. 

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio dos 
Santos, contou que para a con-
cessão de um serviço público 
como o transporte coletivo 

é necessária uma licitação o 
que não consta na lei de 2011. 
“Não poderia ficar a cargo de 
apenas alguns setores para 
explorar essa atividade como 

Motociclista em rua do Centro da cidade; projeto volta a gerar polêmica com tentativa de adequação da lei
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explícito na lei. Não fere só o 
princípio da licitação como 
também o princípio da igual-
dade”.

Santos explicou que se o 
Tribunal de Justiça reconhe-
cer a inconstitucionalidade, 
a lei praticamente deixará 
de existir, ficando a cargo do 
município promover ou não 
uma lei autorizando o serviço 
de mototáxi na cidade.

Segundo o motoboy Fabiano 
Luiz Xavier, há uma grande 
procura da população pela 
prestação dos serviços de 
mototáxi, principalmente 
através das redes sociais. 
Xavier destacou ainda que 
a classe de motoboys seguia 
até o momento aguardando 
pela suposta reunião com o 
prefeito e vereadores para 
tratar sobre o assunto. “Até 
agora nenhum vereador nos 
procurou. Fomos até a Câmara 
e deu para perceber que é bem 
teatro mesmo, ninguém viu 
nada. A gente entende que tem 
recesso no final do ano, mas 
voltaram e ninguém entrou 
em contato. A gente tem que 

correr atrás mesmo”.
O pedido da categoria é o de 

regularização do serviço para 
que agências sejam abertas de 
acordo com a lei e os requisitos 
da Prefeitura. “Tem motoboy 
de Lorena que sai daqui e vai 
trabalhar em Guará, porque 
lá já é autorizado. Isso seria 
bom para a cidade também”, 
salientou.

Em Guaratinguetá, o serviço 
é vigente, mas de acordo com 
a assessoria de imprensa, no 
momento não há empresas 
registradas na Prefeitura e 
a secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana está elabo-
rando um decreto para o novo 
processo licitatório referente 
ao mototáxi.

Há cerca de um ano, Cunha 
é outra cidade que conta com 
o serviço de transporte e três 
empresas registradas.

Em Lorena não há previsão 
para a definição do caso, pois 
segundo o Executivo, eles 
aguardam pelo pronuncia-
mento do Tribunal de Justiça 
para estudar o que será feito 
na cidade.

Prefeitura inicia entrega de kit de material para 
ano letivo nas escolas municipais de Guaratinguetá
Investimento chega a R$ 269 mil, mas previsão para entrega de uniformes ainda é incerta na cidade

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá já está distribuindo 
para pais de alunos nas 
escolas de ensino infantil e 
fundamental o kit com mate-
rial escolar. O material, que 
vale para o ano inteiro, é en-
tregue nas reuniões com os 
pais. O investimento dos nove 
mil kits escolares foi de R$ 
269 mil, e deve contemplar 
estudantes do ensino infantil 
ao EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). A previsão para 
entrega de uniformes ainda 
não foi divulgada para as 
diretorias. 

O kit é fruto de uma ARP 
(Ata de Registro de Preços 
do Governo do Estado de 
São Paulo) com um convênio 
com a FDE (Fundação para o 
Desenvolvimento da Educa-
ção), que reduziu o preço dos 
produtos, gerando economia 
para o município. No total, 
foram adquiridos 9.369 kits, 
que terá distribuição feita, 
inicialmente, para estudantes 
do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental. A expectativa 
é que a entrega aconteça 
em todas as escolas em até 
vinte dias.

Os alunos da educação 
infantil receberão 22 itens, 
entre eles uma agenda esco-

lar, dois cadernos de dese-
nho, duas caixas de lápis de 
cor, quatro unidades de lápis 
comum, conjunto de seis 
tintas guache, uma caixa de 
canetinha hidrográfica, duas 
borrachas, dois apontadores.

Os alunos do Ensino Fun-
damental 1 receberão 31 
itens compostos de quatro 
cadernos brochurão, um 
caderno de desenho, duas 
caixas de lápis de cor, quatro 
lápis comum, quatro canetas 
esferográficas azuis, dois 
apontadores, três borrachas, 
dois tubos de cola branca, 
duas caixas de giz de cera, 
duas caixas de tintas guache.

Os alunos do ensino fun-
damental 2 recebem trinta 
itens, compostos de dois 
cadernos universitários, um 
caderno de desenho, uma cai-
xa de lápis de cor com 12 co-
res, quatro lápis comum, seis 
canetas esferográficas azuis, 
três canetas esferográficas 
vermelhas, três borrachas, 
dois apontadores, um tubo 
de cola.

No último dia 25, os pais 
de alunos de 1º a 5º ano da 
escola municipal Broca Mei-
reles receberem o material. 
Localizada no bairro Campo 

Rede municipal de Guará, que já passa a contar com material
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do Galvão, possui, aproxi-
madamente 610 alunos. A 
coordenadora Daniele de 
Souza explicou sobre a im-
portância do kit. “Apesar de 
termos os livros didáticos, 
temos muitas atividades que 
são feitas além deles. Esse 
material vem auxiliar nesse 
complemento”. 

Daniele afirmou que o 
material ajuda não só o 
aluno, mas o professor, com 
as tarefas e com possibili-
dade de criar atividades em 
sala. Todos os anos a escola 
recebe o material escolar, 
mas este ano a quantidade 
veio reforçada para garantir 
que dure todo o ano letivo. 
“Nós pedimos que os pais 
nos auxiliem nessa logística 
do material, e também não 
deixem os filhos usarem os 
cadernos fora da sala de 
aula”, reforçou.

Com um filho de nove anos 
matriculado na escola, a 
esteticista Simeia Moreira, 
34 anos, aprovou o material. 
“Vai ajudar muito no desen-
volvimento dele nos estudos. 
Agora, no momento, eu tenho 
dificuldade para comprar 
material, então esse kit é 
muito importante”, afirmou.
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Bastidores da Política

Guaratinguetá - O prefeito de-
Guaratinguetá e o planejamento para o 
Carnaval. Depois de anos em que a festa 
foi prejudicada pela falta de diretrizes 
dos antecessores, Marcus Soliva tem 
conseguido recuperar a tradicional co-
memoração do reinado de Momo pelo 
segundo ano consecutivo. Com a propos-
ta de um Carnaval mais profissional, não 
faltou apoio ao chefe do Executivo, até 
mesmo entre as escolas, que chegaram a 
ser oposição em anos anteriores, quando 
percebiam que seus trabalhos de meses 
eram jogados fora. Em 2019, as escolas 
fizeram bonito, com destaque para a cam-
peã Mocidade Alegre, e espaço ainda para 
os blocos, que atrairam foliões da região. 

Cachoeira Paulista - O prefeito 
Edson Mota (PR), que teve participa-
ção decisiva para que o município fosse 
o segundo pior colocado da região no 
“Ranking do Emprego” em janeiro. De 
acordo com o levantamento do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados) Cachoeira registrou 
um saldo negativo de -173 postos de 
trabalho no primeiro mês de 2019. O 
péssimo resultado foi impulsionado 
pelo setor da Administração Pública, 
que teve um saldo negativo de -83 
empregos. As demissões são referentes 
à decisão de Mota de exonerar oitenta 
servidores municipais aposentados em 
3 de janeiro.

Rafael Goffi

Isael Domingues

Nenhum de nós...
...o Carnaval em Cachoeira - 

esteve tão violento que até o ainda 
prefeito da cidade, que atende por 
Edson Mota, resolveu se refugiar na 
tranquilidade da festa em Silveiras, 
onde a segurança foi levada a sério...

Rota alternativa
Comenta-se que não é apenas 

refúgio para o Carnaval que o 
prefeito Edson Mota tem buscado 
em Silveiras. Parece que depois de 
desmantelar a economia de Cacho-
eira Paulista, sua rota para um 'caixa 
alternativo' para chamar de seu será 
a cidade que rejeitou em 2016. Pelo 
que se ouviu nestes dias de Momo, 
Mota tenta descobrir um 'nome es-
tratégico' para enfrentar o prefeito 
Guilherme Carvalho na eleição do 
ano que vem. Disseram ainda que 
ele já percebeu que dos três nomes 
disponíveis, juntando todos não dá 
um. Perguntem ao Marco Aurélio!!! 

Prefeito 'pé frio'...
...bastou o prefeito Lucemir do 

Amaral abrir mão de passar seu pe-
ríodo de Carnaval na Bahia (como 
fez nos últimos anos) e permanecer 
em Canas para festa de 'Momo', que 
até a natureza se revoltou. Disseram 
que além das chuvas que não deram 
trégua, chegando a comprometer 
alguns dias de folia, faltou até can-
didatas a indicação de Rainha do 
Carnaval. Pena que a falta não foi de 
'Rei Momo', porque o Gláglia com 
certeza salvaria a festa...

Boa notícia
Como prova de que pequenas 

ações têm marcado positivamente 
o lado social da administração do 
prefeito Isael Domingues em Pinda-
monhangaba, a 
ideia de reunir 
representantes 
da Prefeitura, 
Polícia Militar, 
Conselho Tute-
lar, Ong's, Asso-
ciações e Clubes 
de Serviços do 
município para 
erradicar a mendicância na cidade 
através de ações sociais foi bem inter-
pretada pela população. Isael acredita 
que com o mínimo esforço de cada 
parceiro, seguido de atendimentos 
específicos, a Campanha 'Não Dê 
Esmola', que deverá ser lançada no 
mês abril, será bem sucedida.

Ciscando por fora
O vereador Rafael Goffi (PSDB) 

tem postado nas redes sociais seus 
encontros com o alto escalão do 

governo do Esta-
do, demonstran-
do bom trânsi-
to político aos 
eleitores de Pin-
damonhangaba, 
porém, nada de 
concreto para o 
município, por 
falta de conexão 

com o gabinete do prefeito, de onde 
se oficia os requerimentos para cap-
tação de recursos e verbas...

O que muitos querem saber
 Quais serão as providências 

do Legislativo de Lorena, em face 
do vereador Adevaldir Ramos ser 
indiciado pela Justiça no crime de 
concussão - partilhar os salários dos 
assessores e, extorsão - por manter 
funcionários de sua funerária na folha 
de pagamento da Câmara? Muitos 
lembram que seu filho, o ex-verea-
dor Fabrício Ramos, teve o mandato 
cassado na legislatura passada por 
imposição da Justiça, e foi também 
indiciado junto com o pai, suposta-
mente por agir com total liberdade 
na Casa de Leis. Com a palavra, o 
presidente Maurinho Fradique!

A 'força-tarefa' da oposição de Lorena, que segundo a especulação política, 
busca a contrapartida da cúpula estadual do PSDB - em nome do deputado Carlos 
Sampaio - para disputar a eleição em 2020. Aos poucos o grupo está revelando 
aliados, embora conhecidos, mas novos na militância eleitoral, como o Dr. Marco 
Ude, que participou do encontro em que se formatou a intervenção no PSDB 
local. Comenta-se que a ideia do grupo é somar forças para uma candidatura 
majoritária pelo partido do governador e, para desfilar no topo do 'carro alegó-
rico', escolheram  uma liderança que já esteve no PSDB, anunciou que mudou 
de partido, mas permanece filiado no Ninho...

Os conhecidos Marco Ude, Élcio Vieira e Mauro Fradique no encontro 
que tramou a intervenção da convenção do PSDB de Lorena, onde seria 
eleita a nova diretoria do diretório municipal

Puxada de tapete

Dever de casa
O presidente da Câmara de 

Ubatuba, Silvinho Brandão, tem 
utilizado de toda sua habilidade para 
garantir a 'ponte' entre os colegas 
do Legislativo com o gabinete do 

prefeito Délcio 
Sato. A boa notí-
cia é que várias 
obras que estão 
acontecendo, e 
muitas que se 
encontram em 
trâmites de li-
citação e orça-
mento, já tem as 

indicações dos vereadores. Ventos 
dos corredores da municipalidade 
dão conta que Sato encontrou na 
maioria dos parlamentares o apoio 
necessário para garantir o atendi-
mento à população, sem o risco de 
levar 'bola nas costas'. Perguntem 
ao também apoiador Osmar Dias!!!

E por falar em...
...atendimento para garantir me-

lhor atenção aos pacientes do UNIR 
- Unidade de Reabilitação, a Prefei-
tura de Ubatuba optou em mudar a 
unidade da rua Cel Domiciano para 
um novo espaço na rua Dr Esteves 
da Silva. O novo local está com 
obras aceleradas para adaptação e 
instalação dos novos equipamentos, 
e o prefeito Sato pediu à sua equipe 
de trabalho e infraestrutura que 
a reconstrução do local, previsto 
para 40 dias, seja concluída em três 
semanas. Adivinha! Tem homens 
da secretaria de Obras trabalhando 
dia e noite...

Roupa nova
O prefeito de Cruzeiro, Thales 

Gabriel, 'gastou' toda sua diplomacia 
para anunciar que seu secretário de 
Obras José Kleber Jr, passa a res-
ponder pelo co-
mando do Servi-
ço Autônomo de 
Água e Esgoto 
- Saae também, 
dado ao desli-
gamento 'quase 
que amistoso' do 
Manoel Amorim. 
Thales recorreu 
às mídias sociais para esfriar a es-
peculação política, que não perdeu 
tempo em conjecturar o pior pelas 
esquinas da cidade.

Lei da oferta...
Sob nova direção, o PSDB de 

Guará - made-in-Marcelo Pazzi-
ni - conjectura participar de uma 
candidatura majoritária em 2020, 
provavelmente sem Chico Hair. 
Como em política, segredo de dois, 
é 'só matando um', correu pelos ca-
fezinhos mais politizados da cidade, 
a hipótese do partido oferecer um 
candidato a vice no mercado de pre-
feiturável, caso não haja consenso de 
um nome com o perfil de prefeito.

Dito Bala 'trolando' Magrão na tribuna

Silvinho Brandão

Thales Gabriel

Três por uma
Se a regra para ganhar a próxi-

ma eleição em Guará for mostrar 
serviços, o prefeito Marcus Soliva 
tem deixado a impressão que de-
pendendo do concorrente, para cada 
obra mostrada - se o assunto for ex-
-prefeitos - ele deverá mostrar três. 
Falaram ainda, se for para comparar 
pavimentação em metragem, correrá 
o risco de não haver adversários.

Previsão de mercado
Com o novo formato de partidos 

e sem a possibilidade coligações, os 
cientistas de Guará preveem um ín-
dice menor de candidatos a prefeito. 
Como custear um grupo que poderá 
desmantelar-se na primeira pesquisa 
é dispendioso, tem gente apostando 
em apenas três candidaturas, quan-
do muito quatro. Marcus Soliva na 
reeleição, Argus Ranieri em mais 
uma tentativa (a quarta a somar em 
seu currículo) e talvez Junior Fili-
ppo se não estiver ocupando cargo 
importante no governo do Estado. 
A possibilidade de Dr João Carlos 
lançar sua nat-morta candidatura é 
remota, já que o PT está sem caixa...

Campo minado
Lorena pode ter o mercado elei-

toral dividido em quatro palanques: 
os 'maus elementos' divididos em 
dois grupos - que no final da campa-
nha podem se juntar em um só, con-
tra 'um outro' que tem o que mostrar 
e reúne credibilidade para propor 
projetos. Se confirmar o quadro, a 
chamada quarta via pode naufragar 
deixando a campanha polarizada.

Queda de braços
A campanha do líder comunitário 

Dito Bala contra o vereador Magrão 
virou apostas no mercado político 
de Pinda. Se não houver uma trégua 

entre as partes, o vereador, além de 
não sobreviver o crivo das urnas 
em 2020, poderá surtar a qualquer 
momento diante das manifestações. 
Na sessão desta quinta-feira, quando 
o colega de Câmara Ronaldo Pipas 
teve que cobrar bom senso de Ma-
grão, os dois vereadores acabaram 
se desentendendo, dado o 'stress' do 
ex-presidente. Perguntem ao Adria-
ne do Pinda Cidadã!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha os verea-

dores Ronaldo Pipas e o Carlos de 
Moura - o Magrão, principalmente 
se o churrasqueiro for o Dito Bala e 
a turma do 'deixa disso' não estiver 
de prontidão...

Estado emite alerta 
e Pinda entra na 
lista de risco sobre 
dengue tipo 2

Da Redação
Região

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba entrou em alerta sobre den-
gue tipo 2. Uma pesquisa sobre 
a infestação do Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, da zika e da 
chikungunya mostrou que a cidade 
tem risco de epidemia da doença. 

O resultado da ADL (Análise de 
Densidade Larvária) apontou o 
município com 6,5 pontos no IB 
(Índice de Breteau). Segundo o 
Ministério da Saúde, acima de 1,5 
já há risco de epidemia. O conside-
rado aceitável é que o número seja 
inferior a um.

O IB encontrado representa que 
a cada cem imóveis vistoriados 
pelos agentes de saúde, em seis ou 
sete foram encontradas larvas do 
Aedes aegypti. 

A ADL mostrou que os vasos de 
plantas foram os locais em que os 
agentes mais encontraram larvas 
do mosquito. Na sequência, os mate-
riais inservíveis, ralos, reservatórios 
de água e bromélias.

Em 2014, a cidade teve uma 
epidemia da doença e chegou a 
decretar calamidade pública, com 
mais de três mil casos. Em 2016, a 

cidade teve 405 casos de dengue. 
No ano passado, foram trinta.

A secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo emitiu na última 
semana um alerta sobre dengue 
tipo 2. Segundo informações, só 
circulava o vírus tipo 1 no Estado. 
A dengue tipo 2, que antes era con-
siderada hemorrágica, atualmente 
é identificada como dengue grave 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde). Não é mais utilizada a 
nomenclatura de dengue hemorrá-
gica, pois nem todos os casos graves 
de dengue envolvem hemorragia. 

As pessoas que já tiveram dengue 
1 devem ter um cuidado maior com 
o tipo 2, já que a segunda infecção 
pode ter uma evolução de maior 
gravidade.

Em Pindamonhangaba os agentes 
de controle de vetores continuam 
fazendo visita casa a casa nos bair-
ros para conversar com os morado-
res e alertar sobre possíveis focos 
de criadouro do mosquito.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, os principais sintomas da 
dengue são febre alta (superior a 
38,5°C), dores musculares intensas, 
dor ao movimentar os olhos, mal-es-
tar, falta de apetite, dor de cabeça e 
manchas vermelhas no corpo.

Agentes da Vigilância Epidemiológica de Pinda, em trabalho que busca criadouros

Foto: Divulgação PMP

Resultado da ADL aponta cidade com 6,5
pontos, cinco acima do definido para epidemia
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 

banheiro, gara-
gem, bom local. 
Aceito f inancia-
mento da caixa. 
Valor 220.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-

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, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do 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 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 99152-1310 ou 
3132-4909 ou 3122-
4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria 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 dis-
ponível 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 encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-

serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento 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. Telefo-
ne: 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: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 

ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – 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 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. 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/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – completa 
– R$ 30.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de interdições e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2008 - Rodrigo Mendes de Campos e Luiza Maria Teixeira. Ele, nacionalidade 
brasileira, supervisor de manutenção, solteiro, nascido no dia 13 de maio de 1983, 
residente e domiciliado na Rua João Andrade Costa, 46, Centro, Aparecida/SP, 
filho de Jose Renato de Campos e Eunice Mendes de Campos. Ela, nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia 09 de outubro de 1988, residente e 
domiciliado na Rua João Andrade Costa, 46, Centro, Aparecida/SP, filha de Agenor 
Jose Teixeira e Mariangela Andrini Teixeira
2009 - Darcio Oscar da Silva Santos e Darci Helena Pinto. Ele, nacionalidade 
brasileira, garçon, divorciado, nascido no dia12 de janeiro de 1985, residente e 
domiciliado na Rua Jose Carlos de Oliveira, 64, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filho de 
Dirceu Ribeiro dos Santos e Terezinha Helena Martins Santos. Ela, nacionalidade 
brasileira, recepcionista, divorciada, nascida no dia 22 de abril de 1981, residente 
e domiciliado na Rua Jose Carlos de Oliveira, 64, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filha 
de Joaquim Vaz Pinto Filho e Maria das Graças Pinto.

Editais de Proclamas — APARECIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 011/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
informática, conforme descrições constantes do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 22/03/2019, às 09:00 horas. Optando 
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de 
ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte 
devidamente identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e 
Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública, até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 11 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 06/2019 PROC. Nº 27/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de medicamentos e demais 
objetos de ação judicial e de cadastro de assistência 
farmacêutica, conforme escrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
C O N T R ATA D A :  A G L O N  C O M É R C I O  E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ: 65.817.900/0001-71
VENCEDORA DOS ITENS: 89, 113, 115, 123, 187, 
199, 201, 223.
VALOR TOTAL: R$ 26.407,80 (vinte e seis mil 
quatrocentos e sete reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 08/2019 PROC. Nº 31/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de bebedouros para fixação em 
parede de uso nas escolas e creches municipais, 
conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: FRANCISCO FERREIRA DE 
SIQUEIRA JUNIOR - MEI CNPJ: 29.987.523/0001-55
VENCEDORA DOS ITENS: 1.
VALOR TOTAL: R$ 2.772,00 (dois mil setecentos e 
setenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 131/2018 PROC. Nº 697/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso no curso 
de pedreiro oferecido gratuitamente pelo Fundo 
Social de Solidariedade, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15.
VALOR TOTAL: R$ 2.571,55 (dois mil quinhentos e 
setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 138/2018 PROC. Nº 728/2018.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática 
e periféricos para composição de mochila com kit 
multimídia e laboratório de informática, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o 
Edital.
CONTRATADA: SUPRINET - SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 05.663.105/0001-44
VENCEDORA DOS ITENS: 3, 4, 13, 14.
VALOR TOTAL: R$ 79.330,00 (setenta e nove mil 
trezentos e trinta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 18/19 PROC. Nº 115/19.
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 equipamentos/materiais para a academia de 
musculação do centro social urbano (CSU) de Lorena, 
a realizar-se às 09h30min do dia 27 de Março 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 19/19 PROC. Nº 89/19.
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 Registro de
preços para a aquisição de materiais de consumo 
para o Centro Especializado em Reabilitação (CER), 
a realizar-se às 09h30min do dia 28 de Março 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.

ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS 
JARDIM PÉROLA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam os senhores proprietários 
da Associação Melhoramentos Jardim Pérola 
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada no dia 22 de janeiro de 2018, segunda-
feira, na Alameda Horizonte, nº 26, Jardim Pérola, na 
residência do presidente, Sr. Dario Rodrigues Leite 
Neto, às 19:30 hs em primeira convocação e às 20:00 
hs em segunda convocação.

I – Ordem do dia
1. Discussão e aprovação do Novo Estatuto Social 
( cópia disponível na portaria para considerações e 
posterior devolução e envio por meio eletrônico ). 
II – Tribuna livre

Guaratinguetá, 02 de janeiro de 2018

Dario Rodrigues Leite Neto
Presidente da Associação Melhoramentos 

Jardim Pérola.
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Vale registra aumento de 22% de homicídios 
no primeiro mês do governo de João Doria
Região Metropolitana tem 33 mortes violentas e queda de roubos e furtos; Polícia tem maior produtividade

Lucas Barbosa
Regional

Enfrentando um déficit 
de cerca de mil policiais, a 
RMVPLN (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) registrou em 
janeiro um aumento de 22% 
no número de assassinatos 
em comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
Com cinco mortes violentas 
cada, os destaques negativos 
do levantamento da secre-
taria de Segurança Pública 
foram Cruzeiro, Jacareí e 
Pindamonhangaba. O mês, 
o primeiro com João Doria 
(PSDB) à frente do Estado, foi 
marcado ainda pelo aumento 
nos índices de atividades da 
Polícia Militar na região.

De acordo com os dados 
do Estado, no primeiro mês 
do ano a região contabilizou 
32 vítimas de homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) e 1 la-
trocínio (roubo seguido de 
morte). O montante supera 
o de janeiro de 2018, que 
foi de 27 homicídios dolosos.

Entre as cidades com si-
tuação mais preocupante, 
Cruzeiro foi palco de um 
dos casos mais chocantes 
no início do ano. No dia 
18 de janeiro, o pequeno 
João Pedro Ribeiro, 3 anos, 
foi morto à golpes de cabo 
de vassoura pelo padrasto 
Mauro Gleydson Lima, 23 
anos, na casa da família, no 

Vila Brasil. Em depoimento, o 
assassino confessou que, no 
dia do crime, ficou irritado 
porque o enteado estava 
chorando muito.

Com a ajuda da mãe da 
criança, Taís Albano 22 anos, 
o padrasto enterrou o corpo 
em um matagal, localizado 
na avenida Florindo Antico, 
no bairro Km 4.

O crime foi descoberto 

pela Polícia Civil em 20 de 
janeiro. O casal segue preso 
e poderá ser condenado 
até trinta anos de prisão 
pelos crimes de ocultação 
de cadáver e homicídio 
qualificado por motivo fú-
til com emprego de meio 
cruel, agravado por ter sido 
cometido contra menor de 
14   de anos.

Além do assassinato de 

João Pedro, Cruzeiro teve 
outros quatro homicídios 
dolosos, contabilizando um 
aumento de 150% em com-
paração com janeiro do ano 
passado quando apenas dois 
moradores foram assassina-
dos. 

Já Pindamonhangaba regis-
trou um crescimento de 400% 
em vítimas de mortes violen-
tas entre o período, saltando 
de 1 para 5 casos.

A ocorrência mais relevan-
te foi registrada em 14 de 
janeiro, quando uma família 
foi vítima de uma tentativa de 
chacina na rua Amazonas, no 
bairro Terra dos Ipês, no dis-
trito de Moreira César. Na oca-
sião, 12 criminosos armados 
invadiram o imóvel da família, 
natural de Guaratinguetá, que 
havia se mudado há pouco 
mais de um mês para o local.

Além de assassinar um ho-
mem de 58 anos, os atiradores 
alvejaram um rapaz de 21 
anos, uma mulher de 44 anos 
e uma gestante de 25 anos.

Um dos membros da qua-
drilha foi baleado por aciden-
te pelos comparsas e também 
morreu no local.

De acordo com a Polícia 
Civil o crime foi motivado 
por uma disputa de duas 
quadrilhas de traficantes de 
drogas de Guaratinguetá.

Os demais municípios da 
região que registraram as-
sassinatos no primeiro mês 
de 2019 foram Aparecida (1), 
Caraguatatuba (3), Cunha (1), 
Guaratinguetá (2), Lorena 
(2), Queluz (1), São José dos 
Campos (1), São Sebastião 
(1), Taubaté (2) e Ubatuba 
(4).

Queda – Em contrapartida 
ao aumento de mortes vio-
lentas, a região teve queda 
nos números de roubos e 
furtos em janeiro. 

No comparativo com o 
ano passado, o primeiro in-
dicador obteve uma redução 
de 13%, caindo de 701 para 
607. 

Os furtos diminuíram pou-

co mais de 1%, passando de 
701 para 607 ocorrências. 

Gestão – Apesar de ser a 
mais violenta região do Esta-
do em 2018 e ter registrado 
um aumento de assassinatos 
no primeiro mês de 2019, a 
região convive com um défi-
cit de cerca de mil policiais 
civis e militares.

O levantamento da Sin-
dpesp (Sindicato dos Dele-
gados de Polícia do Estado 
de São Paulo) revelou que o 
estado de São Paulo conta-
biliza um déficit de 13.553 
policiais civis.

Apesar dos problemas com 
o efetivo, o primeiro mês de 
Doria à frente do governo 
estadual foi de números posi-
tivos quanto à produtividade 
policial. O Vale do Paraíba 
contabilizou aumento em 
8 dos 13 indicadores do 
Estado, como as ocorrências 
de porte de entorpecente 
(87 para 110), apreensão 
de entorpecente (9 para 
11), prisões (755 para 894), 
armas de fogo apreendidas 
(87 para 101), flagrantes 
lavrados (491 para 542) e 
pessoas presas em flagrante 
(580 para 610).

Outros índices caíram, 
como tráfico de drogas (285 
para 247), porte ilegal de 
arma (44 para 43) e veículos 
recuperados (243 para 183). 
À frente do Vale, somente as 
regiões de Santos e Piracica-
ba, com alta em 10 e nove in-
dicadores, respectivamente.

A RMVale segue como a 
recordista no número de 
vítimas de homicídio e latro-
cínio no interior do Estado, 
com 364 mortes. Foram 338 
ocorrências de homicídio e 
26 de latrocínios.

Mesmo com dados alar-
mantes, a região ficou fora da 
lista de municípios atendidos 
com sedes do Baep (Bata-
lhões de Ações Especiais de 
Polícia), mesmo após o atual 
governador ter afirmado 
durante a campanha eleito-
ral que Taubaté ficaria com 
uma das quatro unidades 
anunciadas em janeiro.

Atuação das policias Civil e Militar é um dos destaques do início da gestão Doria à frente do Estado; região ainda aguarda reforço prometido
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