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

VALE DO PARAÍBA, QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2018 N.º 3.174R$ 1,50ANO 25

Investigação do Secold descobriu irregularidades na secretaria de Saúde 
na administração de Nenê; crimes vão de falsidade ideológica a peculato

Polícia Civil desarticula 
esquema que fraudou 
Potim em até R$ 500 mil

Nenê, que responde o processo Francisco Sannini investiga caso
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Leandro Oliveira
Potim

O Secold (Setor de Combate 
aos Crimes de Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro), da 
Polícia Civil de Guaratingue-

tá, instaurou inquérito que 
apura fraude no pagamento 
de plantões médicos em 
Potim. O setor estima que 
aproximadamente R$500 
mil foram desviados para os 
pagamentos irregulares.

Oito médicos teriam rece-
bido valores referentes aos 
plantões, mas não realizaram 
os devidos serviços. A ação 
gerou prejuízos ao município. 
A irregularidade foi confirma-
da pelo Tribunal de Contas do 
Estado. Um dos investigados 
se colocou à disposição para 
devolver aos cofres públicos 

um total de R$ 34,8 mil, valor 
devidamente corrigido.

Segundo o delegado da DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) de Guaratinguetá, 
Francisco Sannini, o esquema 
teve início durante a gestão 
do ex-prefeito Edno Félix, 
o Nenê. “Com base no que 
foi apurado, a diretora de 
Saúde fazia um acordo com 
os médicos para aumentar o 
ganho deles através de plan-
tões”, respondeu Sannini, ao 
citar o artifício para atrair 
médicos para o município. A 
diretora mencionada, segun-

do o delegado, é Gislaine Félix 
de Abreu.

O delegado foi enfático ao 
analisar os crimes cometidos 
na rede pública. “Verificamos 
falsidade ideológica e indí-
cios veementes do crime de 
peculato, quando há desvio 
de valores públicos. O ex-
-prefeito e a ex-diretora de 
Saúde foram indiciados por 
peculato doloso”.

Os oito médicos investiga-
dos estão negociando com 
a Polícia Civil um acordo 
pela devolução dos valores 
recebidos ilegalmente, que 
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caracteriza o crime de pecu-
lato culposo.

O Código Penal estabelece 
que a reparação do dano 
dá causa a extinção da pu-
nibilidade. Se os médicos 
devolverem os valores rece-
bidos, eles poderão nem ser 
processados.

A medida não se aplica 
às autoridades públicas. O 
delegado afirmou que a cifra 
paga pelos plantões é alta. 
“São vários médicos, muitos 
pagamentos irregulares. A 
gente pode fazer uma es-
timativa que o prejuízo ao 

erário do município de Potim 
chega próximo de R$500 
mil”, concluiu.

O setor especializado levou 
aproximadamente um ano e 
meio para levantar todas as 
informações e concluir as 
investigações.

Aparecida entra para grupo de cidades em atenção contra 
dengue após avaliação sobre presença de larvas do Aedes
Funcionários são desligados devido à redução da demanda de serviço; negociação garante permanência de outros 265

Leandro Oliveira
Aparecida

Com a aproximação do 
verão, que tem início no 
próximo dia 21, e o período 
de chuvas na região, as cida-
des estão em alerta contra 
os criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti. Em Apareci-
da, a avaliação de densidade 
larvária, realizada no mês 
passado constatou que o 
município tem alto índice 
de larvas do mosquito, em 
especial na região central. 

O resultado preocupa as 
autoridades, já que bairros 
que recebem muitos visitan-
tes a cada semana apresen-
taram um volume acima do 
normal de larvas do Aedes 
Aegypti. Com as amostras 
em mãos, a secretaria da 
Saúde de Aparecida estuda 
mecanismos e ações para 
acabar com as larvas e cons-
cientizar a população local 
e os romeiros que chegam 
a cada dia.

“Nós acabamos de realizar 
a avaliação, e o nosso muni-
cípio ficou com média de 2,6. 
Isso índica que Aparecida 
está em situação de alerta, 
entre 1% e 3,9%, que men-
sura o nível populacional do 
vetor (o índice considerado 
aceitável pelo Ministério da 
Saúde é de até 1%). A gente 
já trabalha com essa situação 
de alerta, com a chegada das 
chuvas. Já temos realizado 

várias ações”, explicou a 
secretária Maria Eliane Pe-
reira, a Laine.

A região central de Apare-
cida é a área que mais preo-
cupa o setor. As larvas foram 
encontradas em materiais 
descartáveis como garrafas, 
latas e embalagens. Como a 
região é a que mais atrai tu-
ristas, a secretária confirmou 
que quatro bairros carecem 

de mais atenção e trabalhos 
efetivos no combate aos cria-
douros do mosquito.

“O bairro que mais preocu-
pa é a Santa Rita, mas ainda 
tem a Ponte Alta, São Roque 
e Centro. São bairros que nós 
teremos um trabalho maior 
nesse período, afinal, foram 
neles que encontramos o 
maior número de larvas do 
mosquito. Já fizemos um 
mutirão na Santa Rita, mas 
faremos novamente um tra-
balho de conscientização”, 
concluiu a secretária.

Maria Eliane fez uma liga-
ção sobre a relação do foco 
de larvas do mosquito, nos 
materiais descartáveis e o 
fluxo de turistas que passam 
pela cidade. Ela destacou que 
os recicláveis descartados 
de maneira indevida têm 
servido de fonte de prolife-
ração do Aedes Aegypti. Os 
quatro bairros citados são 
grandes regiões com hotéis, 
pousadas e que atraem visi-
tantes. “Como o movimento 
é grande, tem maior número 
de descartáveis”, afirmou.

Até o fechamento desta 
edição não foram confirma-
dos nenhum caso de zika, fe-
bre amarela ou chikungunya. 
Sobre a dengue, a secretaria 
de Saúde registrou 23 noti-
ficações, 16 casos descarta-
dos, dois casos autóctones 
confirmados e cinco que 
ainda aguardam resultado 
de exames.

Trabalho da equipe de Vigilância Epidemiológica de Aparecida para conter a proliferação da dengue na cidade; ADL tem prognóstico de alerta
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Lorena - A vice-prefeita e pre-
sidente do Fundo Social de Lorena, 
Marietta Bartelega, que buscou novos 
cursos, incentivou inscrições e a pre-
sença de alunos nos cursos profissio-
nalizantes da Escola Milton Balerini, 
que formou cerca de quatrocentos 
alunos na última semana, durante 
solenidade na sede do Provim, no Sa-
lesianos. Marietta já anunciou para o 
próximo ano uma participação ainda 
maior de alunos, e pretende junto ao 
Fundo Social do Estado a liberação 
de novas disciplinas através do per-
fil industrial da cidade. Enquanto 
uns acreditam que já é o momento 
da politicagem, de olho em 2020, a 
vice mostra que a futura campanha 
da prefeiturável deve ser baseada 
mesmo em resultados.

Pindamonhangaba - O novo 
presidente da Câmara, Felipe César 
(PV), que apesar de ser um agente 
público, na opinião da 'arquibancada'' 
anda falhando no atendimento e na 
publicidade de seus atos. Mesmo es-
tando em seu sétimo mandato, parece 
que o vereador até hoje não se atentou 
ao fato de que as mídias, através de 
suas publicações, são responsáveis 
por fazerem o “meio de campo” entre 
as autoridades e o povo. Numa época 
marcada pela cobrança dos brasileiros 
por mais transparência, Felipe César 
parece decidido a ir na contramão. 
Enquanto o novo chefe do Legislativo 
não se “moderniza”, os moradores 
continuarão às escuras, sem saber por 
fontes oficiais quais serão as diretrizes 
da nova mesa diretora. 

Atos e Fatos
“Um país do tamanho do Brasil, com 
os recursos naturais e a população 
que tem, não é exatamente um país 
com problemas econômicos.”

Márcio Meirelles  Stepfen Kanitz, administrador

SOMOS UM PAÍS 
MAL ADMINISTRADO

Na última edição a tentativa de 
mostrar que os problemas do país, 
quer econômico ou financeiro, 
não é um problema causado pelos 
economistas, mas de burocratas 
das diversas categorias profis-
sionais após afirmação do futuro 
presidente de que o problema do 
país são os economistas.

É fácil atribuir erros a catego-
rias profissionais.

Difícil é ter a humildade de 
reconhecer os erros.

A segunda visão rasa e hori-
zontal do futuro presidente de 
que temos muitos ministérios e, 
para tanto, necessário à sua ime-
diata redução. O Collor também 
achava!

O problema não está no núme-
ro de ministérios, está na eficiên-
cia dos mesmos. É evidente que 
foram criados para gerar “cabi-
des” de emprego e nesse sentido 

o futuro presidente tem razão.
O ministério tem por função 

atender com presteza as neces-
sidades da sociedade na solução 
de seus problemas, portanto, o 
problema não se resume ao nú-
mero de ministérios e sim a sua 
eficiência.

E aí batemos num fato crônico 
da administração pública: somos 
mal administrados!

Não sabemos administrar os 
nossos recursos naturais, não 
sabemos administrar as nossas 
dívidas, não temos capacidade 
de administrar as finanças, nem 
nossa previdência nem nossa 
segurança.

A maioria dos nossos gover-
nantes e ministros normalmente 
não é formado em administração, 
nem fez cursos de especialização 
em administração empresarial ou 
pública.

A farda, toga ou anel no dedo, 
não substituem a experiência prá-
tica e a formação acadêmica e não 
indica conhecimento em recursos 
humanos, motivação, liderança, 
nem avaliação de desempenho. 
Estão mais para assessores de 
suas pastas e ministérios do que 
executivos. Há um problema de 
perfil. Ah! Outro aspecto: farda, 

toga e anel no dedo não quer dizer 
sinônimo de honestidade.

Dos planos econômicos de 
estabilização da moeda o Plano 
Real será sempre lembrado como 
um feito de engenharia financeira 
de sucesso mundial onde, o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso 
dirigia uma equipe de acadêmi-
cos, professores brilhantes, que de 
um momento para o outro passa-
ram de dirigir sessenta alunos em 
classe para uma estrutura de 5.000 
servidores públicos.

Embora o Brasil tenha exce-
lentes escolas de administração, 
privada e pública, os seus forman-
dos são sempre os primeiros a se-
rem preteridos pelo companheiro 
ou doador de campanha, ou por 
indicados sem nenhuma compro-
vação de competência.

No Brasil nunca tivemos um 
presidente formado em admi-
nistração nem que tenha sido 
presidente de uma das maiores 

empresas privadas antes de dirigir 
um país.

Os Estados Unidos são a maior 
potência econômica não pela qua-
lidade de suas teorias econômicas, 
mas pela qualidade de suas teorias 
administrativas.

Imaginar no Brasil o fato ocor-
rido no México, quando assumiu a 
presidência da república, Vicente 
Fox, ex-presidente da Coca-Cola, 
onde os seus ministros foram es-
colhidos por uma empresa de sele-
ção de executivos onde garimpou 
os mais competentes executivos 
mexicanos para os ministérios 
está longe de acontecer.

O presidente Bolsonaro, nesta 
linha, busca os melhores profis-
sionais, isentos de ligação política 
ou nomeação-prêmio pela troca de 
apoio político. É uma mudança de 
paradigma!

Vamos orar com fé para que 
os escolhidos para o primeiro 
escalão do governo sejam execu-
tivos de primeira linha e ministros 
com experiência administrativa e 
que tomem decisões por critérios 
políticos, mas, também, por efici-
ência e o uso correto do dinheiro 
público. 

É o mínimo que se espera.
Senhor Presidente, boa sorte.

"É fácil atribuir erros a 
categorias profissionais.
Difícil é ter a humildade 
de reconhecer os erros"

Reunião define novo prazo 
de plano de carreira para 
servidores de até seis
meses em Guaratinguetá
Prefeitura assina contrato para elaboração, com investimento 
de R$ 46 mil; Executivo deve baixar custo da folha para 43%

O prefeito Marcus Soliva, durante reunião por Plano de Carreira para servidores municipais; Guará define novo prazo para 2019
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi assinado na tarde da última 
quinta-feira o contrato para ela-
boração do plano de carreira dos 
servidores municipais de Guaratin-
guetá. A empresa Conscam venceu 
o certame licitatório e vai elaborar 
o documento, em prazo máximo de 
seis meses. O valor investido pela 
Prefeitura é de R$ 46 mil.

Antes de dar início ao desenvol-
vimento do plano de carreira, a 
Conscam se comprometeu a ouvir 
o funcionalismo público munici-
pal a partir de janeiro. A empresa 
pediu ao Executivo um prazo para 
estudo e análise de leis municipais. 
Ao todo, Guaratinguetá tem apro-
ximadamente três mil servidores 
concursados. 

Durante a assinatura do contrato, 
o secretário de Administração de 
Guaratinguetá, Miguel Sampaio, 
contou como serão os métodos de 
atuação da empresa vencedora. “Foi 

uma licitação onde concorreram 
outras cinco empresas, e a Conscam 
foi a vencedora. O importante é que 
esse trabalho começa agora e será 
em conjunto com os servidores. Foi 
uma exigência que fizemos para 
que a empresa escutasse todos os 
trabalhadores”.

A intenção do Executivo é de 
que o plano seja implantado até o 
segundo semestre do ano que vem, 
caso o custo com a folha de paga-
mento dos servidores atinja entre 
43 e 44%. Atualmente a Prefeitura 
gasta com a folha salarial 51%. O 
prefeito de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), afirmou que o plano 
de carreira dará mais organização 
ao organograma do funcionalismo 
público.

“Com um plano de carreira você 
consegue determinar cargos de 
chefia, de gerência, diretores de 
departamentos. Com isso, a gente 
estabelece uma política de valori-
zação do funcionário público que 
teve uma ascensão profissional, que 

evoluiu. Esse é um grande anseio 
dos servidores", ressaltou o chefe 
do Executivo.

De acordo com as contas do pre-
feito, reduzindo o percentual de 
51% para 43%, o Executivo cria uma 
espécie de camada de segurança 
do valor investido na folha salarial, 
abrindo espaço para implantação 
do plano de carreira, que só deve 
acontecer no segundo semestre do 
ano que vem. 

Olhos abertos – O Sisemug (Sin-
dicato dos Servidores Municipais de 
Guaratinguetá) confirmou que vai 
contratar uma empresa para fazer 
uma análise detalhada do plano 
de carreira. O diretor do Sindicato, 
Fábio Lúcio Barbosa, revelou que 
espera que a empresa faça um bom 
plano e que “pelo menos” cubra um 
pouco o prejuízo que o servidor teve 
durante de transição dos salários. “A 
gente vai acompanhar as reuniões, 
e traremos uma empresa para res-
paldar sobre o assunto, pois não co-
nhecemos muito”, afirmou o diretor.



12 DE DEZEMBRO DE 2018 3

ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
Vende-se casa no 
loteamento Granja 
Patury - com quarto, 
sala, cozinha - va-
randa - área de 300 
metros - tratar com 
Benedito - tel 98145-
4594
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda
ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda

ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 
Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatuba, 
apartamentos, casas, 
chalés, aceitamos 
excursões. Telefone: 
99789-1357 ou 3633-
1808. Falar direto 
com o proprietário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 
no telefone: 99107-
2365
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
V E N D O  á r e a  d e 

Mamão com açucar - 
vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  

completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira 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 Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 
func ionando.  Em 
Aparecida e sem lu-
vas. Telefone: 99783-
1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 
1 galoneira, 1 over-
loque. Todas semi 
novas e revisadas. 
Telefones: 99630-
0220 ou 3125-2544
Aluga-se um mer-
cadinho, todo mon-
tado. Só chegar e 
trabalhar, no bairro 
Jardim do Vale 2. Te-
lefones: 99769-9536 
ou 99269-1950
Vendo ou troco esco-
la de natação, piscina 

de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 
98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de ár-
vores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa la r  com S i l v io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 
samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.
VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 
2 R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
Aluga-se uma sala 
comercial no centro, 

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 – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
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. 
Telefone: 3125-1136 ou 

99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
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 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 

ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos
Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. LUCAS RAFHAEL T VAZ DOS SANTOS  - CTPS 
0041423 - série 00353 – SP Esgotados nossos 
recursos de localização e tendo em vista encontrar-
se em local não sabido, convidamos o Sr. LUCAS 
RAFHAEL T VAZ DOS SANTOS, portador da CTPS 
0041423 - série 00353-SP, CPF: 399.514.428-46 e 
RG.: 476883714, a comparecer em nosso escritório, 
a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas 
desde 16/11/2018, dentro do prazo de 72 hs à partir 
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, por abandono de emprego o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Lorena, 07 de dezembro de 2018.
Pinha Sistemas de Limpeza Ltda
Av. Targino Vilella Nunes, 663 – Vila Nunes Lorena

2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 
2013, em ótimo es-
tado, cor prata, flex, 
super econômico. Te-
lefone: 99734-5933
Vende um Santana, 
ano 1995, ótimo, fu-
nilaria e motor ok, cor 
azul marinho, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4480.
Vendo um Gol, ano 
2014, flex, cor cinza, 
2 portas, básico, abai-
xo da tabela. Tratar 
com Isabel, telefone: 
99607-4653
Palio Way, 15BCO. 
Telefone: 99119-0305
Vende-se um Golf, 
1.6, ano 2002, com-
pleto. Gol, ano 2008 
4 portas, Palio, ano 
2007, flex, 4 portas, 
corsa, ano 1998, 1.6 
Aceito troca. Telefone: 
3132-2103 ou 99782-
3060
Vendo Uno, 4 portas 
R$ 6.000,00. Gol R$ 
4.000,00. Brasília R$ 
2.000,00. Chevet R$ 
4.000,00. Monza R$ 
4.000,00. Telefone: 
99608-6002
Vendo Monza, ano 
1985, rodas, vidro 
elétr ico. Valor R$ 
2.500,00. Telefone: 
98157-7180
Vendo Gol, ano 2014, 
completo, cor prata, 
4 portas, único dono, 
tabela. Vendo Suzuki, 
ano 2008. Telefone: 
98837-9322 ou 3125-
8837
Vende-se uma Monta-
na, ano 2013, comple-
ta, abaixo da tabela, 
ou troco por moto. 
Telefone: 99739-7154

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/18 - PROC. Nº 573/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço global, cujo objeto é a Serviço de instalação 
e configuração de sistemas de radiocomunicação, com material incluso, para serem 
utilizados pela Guarda Civil Municipal de Lorena, conforme descrição, a realizar-se 
às 09h30min no dia 18 de janeiro 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.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018 – PROC. 578/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível 
gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos 
pertencentes a Prefeitura de Lorena.
CONTRATADA: AUTO POSTO CONDE LTDA CNPJ: 51.784.098/0001-56
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03.
VALOR TOTAL: R$ 1.716.834,65 (um milhão setecentos e dezesseis mil oitocentos 
trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2018

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2018 – PROC. 410/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material escolar para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação.
CONTRATADA: WAGNER LUIZ DE AQUINO GRÁFICA ME
CNPJ: 05.776.595/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 41, 42, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.
VALOR TOTAL: R$ 1.242,80 (um mil duzentos quarenta e dois reais e oitenta 
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2018
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE NATAL 
De 13 à 22 de dezembro

Na próxima quinta-fei-
ra(13), às 18h, será inau-
gurada a iluminação natalina 
da praça principal “Natal de 
Luzes” com a chegada do 
Papai Noel e uma progra-
mação cultural e artística 
especial. 

Para abertura do evento 
haverá, além da chegada do 
Papai Noel, uma programa-
ção variada que acontecerá 
até o dia 22 de dezembro 
sempre com apresentações 
artísticas à partir das 19h e 

o tradicional Trenzinho So-
lidário da ACIAL circulando 
pelas ruas da região central 
e bairros, à partir das 18h, 
ao custo de R$ 2,00 (todo 
o dinheiro arrecadado será 
convertido para as instituições 
participantes da ação).

Durante as apresentações 
programadas a promessa é de 
encanto das milhares de pes-
soas aguardadas para o even-
to. Estamos preparando tudo 
com muito carinho prezando 
principalmente pela emoção, 

pela atenção, para que seja 
uma data marcante não só 
para as crianças, mas para 
todos aqueles que vierem 
acompanhar este momento 
especial

Este ano, a festa foi pre-
parada em uma parceria 
da ACIAL, Secretaria de 
Cultura e Turismo, e Phocus 
Educação Corporativa, Fun-
do Social de Solidariedade, 
com apoio do Grupo Band de 
Comunicação e promoção da 
Nativa FM 92,5.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Prefeitura reforça quadro de professores com 
investimento de quase R$ 4 milhões em Pinda
Cem são contratados por meio de terceirizadas; atividades devem atender mais de nove mil estudantes

O prefeito Isael Domingues, que anunciou investimento de R$ 4 milhões na rede municipal de Educação

Fotos: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Com um investimento de 
cerca de R$ 4 milhões, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
revelou na última semana 
que a partir do início do ano 
que vem a rede municipal de 
ensino contará com o reforço 
de cem novos professores. Con-
tratado pelo município, o IEE 
(Instituto Esporte e Educação) 
foi o responsável pela seleção 
dos profissionais, que atuarão 
no desenvolvimento de aulas e 
atividades nas áreas de educa-
ção física e linguagem artística.

Na última semana, a Prefeitu-
ra divulgou em seu site oficial 
a conclusão da primeira etapa 
do processo de atribuição de 
aulas e seleção dos professores 
contratados pelo IEE. Ao todo, 
cerca de seiscentos candidatos 
concorreram as cem vagas 
ofertadas pela terceirizada.

Presidido pela ex-jogadora 
de vôlei e medalhista olímpica 
Ana Moser, o IEE foi o vencedor 
do processo licitatório realiza-
do pelo Executivo, em agosto. 
Com o valor mensal de mais 
de R$ 300 mil, o contrato tem 
validade de um ano, podendo 
ser prorrogado pelo mesmo 
período. 

Os educadores, que serão 
distribuídos por todas as esco-
las municipais, atenderão mais 
de nove mil alunos.

Além de diversas modali-
dades esportivas, a partir do 
ano que vem os estudantes 
participarão de atividades 
como dança teatro, música e 
artes visuais. “A atuação destes 
profissionais irá muito além do 
ensino da prática esportiva e 
de atividades artísticas, já que 
eles buscarão através de abor-
dagens diferenciadas transmi-
tir conceitos que contribuam 
para o desenvolvimento ético e 

moral dos estudantes. Acompa-
nhamos o processo de seleção 
dos professores e temos cer-
teza que eles desempenharão 
um grande trabalho”, afirmou 
o secretário de Educação, Júlio 
Cesar do Valle.

O chefe da pasta ressaltou 
ainda que este foi historica-
mente o maior investimento 
do município na contratação 
de uma entidade voltada ao 
oferecimento de atividades 
educativas ligadas às áreas 
esportiva e artística. “Certa-
mente, esta iniciativa tem o 
potencial de mudar a rotina e 
até mesmo a vida de centenas 
de crianças. Medidas como 
esta fazem os alunos saírem 
do sedentarismo e também 
desenvolverem seu lado artísti-
co. Acreditamos que com estes 
complementos curriculares os 
alunos enxergarão a escola 
como um lugar ainda mais 
agradável para frequentarem”.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 07/12/2018 das 10h28 às 16h00. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

Mutirão para negociar débitos com a Sabesp
Da Redação 
Região

A Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) realiza 
o mutirão “Acertando suas 
Contas com a Sabesp”, para 
facilitar a negociação dos 

clientes que têm débitos 
com a Companhia. 

A ação vale para todas 
as cidades atendidas pela 
Sabesp no Vale do Paraíba. 
O mutirão segue até o pró-
ximo dia 22. A iniciativa 
é voltada para imóveis 
residenciais, comerciais 

e industriais que tenham 
contas em aberto. 

Além da quitação de dé-
bitos, os clientes também 
podem atualizar o cadastro 
junto à Sabesp, o que per-
mitirá acesso a informa-
ções sobre abastecimento 
e serviços de manutenção 
realizados pela Companhia. 
Na conta de água é possível 
localizar a agência que 
atende a residência. No site 
sabesp.com.br está disponí-
vel a relação completa dos 
endereços de atendimento.


