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Após investimentos da FAB, entrega de Tracon é esperada para 2023, concentrando voos de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; volume entre estados é o quarto maior do mundo

Guará mais perto de principal centro 
de controle do tráfego aéreo do país

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá terá papel 
fundamental no controle do 
tráfego aéreo brasileiro. A cida-
de será sede do Tracon (Centro 
de Controle Operacional do 
Tráfego Aéreo do Sudeste). As 
obras para construção do pré-
dio começam no ano que vem 
e têm investimento de R$ 450 
milhões. Os principais voos do 
país que estiverem no períme-
tro do sudeste terão decolagem, 
tráfego e pouso controlados 
pela equipe concentrada no 
município.

Inicialmente a unidade vai 
auxiliar em voos que partem 
ou chegam a São Paulo e Rio 
de Janeiro. Futuramente, Belo 
Horizonte deve ser acrescenta-
da ao controle. A medida tem 
como objetivo facilitar a logís-
tica da equipe de controle do 
tráfego aéreo e gerar economia. 
O Controle de Aproximação, 
que tem a sigla em inglês APP, 
será construído próximo à 
EEAR (Escola de Especialista 
da Aeronáutica).

Os aviões que decolam ou 
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posam em São Paulo e no Rio 
de Janeiro são monitorados 
e guiados pelos controles ins-
talados nas próprias capitais 
estaduais. Com a construção da 
unidade em Guaratinguetá, os 
controles paulistano e carioca 
serão desativados e o Tracon 
concentrará toda a demanda 
das unidades.

O comandante da EEAR, 
brigadeiro do ar Valdir Edu-
ardo Tuckumantel Codinhoto, 
explicou que “existe uma flexi-
bilidade e ganho operacional 
grandes, além de economia de 
equipamento e pessoal”. “Os 
processos serão otimizados no 
momento inicial, no segundo 
momento, que não está defini-
do ainda, o controle de aproxi-
mação de Belo Horizonte. Isso 
não muda controle do espaço 
aéreo, apenas o local onde se 
controla”.

De acordo com o brigadeiro, 
esse será o primeiro centro 
concentrado para uma região 
brasileira. Há um estudo aberto 
para construção de outra uni-
dade em Brasília, que poderá 
monitorar todos os voos da re-
gião Centro-Oeste. No eixo Rio, 
São Paulo e BH, Guaratinguetá O prefeito Marcus Soliva (esq.) participa de reunião na EEAR; cidade projeta centro de controle de voos

está em uma das principais 
rotas de voos do planeta.

Segundo uma publicação de 
2018 do Decea (Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo), 
cinco dos sete aeroportos mais 
movimentados do país estão em 
São Paulo ou Rio de Janeiro. 
Guarulhos, Congonhas, Galeão 
e Santos Dumont figuram na 
lista. “Temos passando por cima 
da nossa cidade o quarto eixo 
mais movimentado do mundo 
em termos de tráfego aéreo, 
que é o trecho Rio de Janeiro e 
São Paulo”, afirmou Codinhoto.

Viracopos, em Campinas, que 
também tem grande demanda 
de voos, será atendido pela 
unidade de Guaratinguetá. 
Futuramente outros dois dos 
mais movimentados aeroportos 
de Minas Gerais também terão 
serviços prestados pelo Tracon, 
Confins e Pampulha.

As negociações tiveram iní-
cio em 2016, após começo da 
reestruturação da Força Aérea 
Brasileira, que está em curso 
desde então e visa maior valor 
e foco operacional nas estru-
turas da FAB. As operações em 
Guaratinguetá tem previsão de 
início em 2023.

Inaugurado há mais de um século, prédio deve ser reaberta em dezembro

Prefeitura de Lorena inicia obra de 
recuperação da Biblioteca Municipal

Lucas Barbosa
Lorena

Com um investimento de 
quase R$ 70 mil, a Prefeitura 
de Lorena iniciou na última 
terça-feira a reforma dos pisos 
da Biblioteca Municipal Sérvulo 
Gonçalves. Devido ao serviço de 
recuperação, o espaço público 
permanecerá fechado até o 
início de dezembro. 

Inaugurada no fim de 1876, 
a Biblioteca possui aproxima-
damente setenta mil livros e 
um acervo de documentos de 
personalidades históricas de 
Lorena, como Conde de Morei-
ra Lima e Arnolfo de Azevedo, 
que vão desde cartas familiares 
até declarações de bens.

Buscando melhorar a in-
fraestrutura do prédio, que 
fica no Centro, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Fábio Marcondes (sem 
partido), realizou em 2017 uma 
reforma no telhado e uma nova 
pintura externa. Em setembro 
de 2019, técnicos da secretaria 
de Obras e Planejamento Urba-
no constataram a necessidade 
da substituição dos pisos cerâ-

micos, já que muitos estavam 
se soltando, ocasionando risco 
de queda aos funcionários e 
frequentadores do local.

De acordo com o secretário 
da pasta, Marcos Anjos, as me-
lhorias consistirão na troca de 
370 m² de pisos do pavimento 
térreo e 252 m² do superior. 
“Devido à ação do tempo e 
alguns outros fatores, parte 
do piso estava se desgrudando, 
atrapalhando o cotidiano dos 
leitores e servidores munici-
pais. Certamente, esta obra 
garantirá mais segurança a 
todos. Nossa expectativa é que 
o serviço seja concluído em 
até três semanas. Após este 
período, a população poderá 
retornar a este espaço de edu-
cação e cultura”. 

A recuperação do prédio foi 
comemorada pelo universitário 
Luiz Gustavo Ribeiro, 25 anos, 
que frequentemente recorre 
aos livros da Biblioteca para 
elaborar seus trabalhos acadê-
micos de Pedagogia. “Além do 
ótimo ambiente, gosto muito 
de vir aqui porque consigo ter 
acesso a livros antigos que não 
são vendidos pela internet. Fi-
quei feliz em saber da reforma, 

porque realmente o piso estava 
precisando. Comparada às bi-
bliotecas das cidades vizinhas, 
a de Lorena está cada vez mais 
estruturada e com um melhor 
acervo”. 

Supervisionada pela Prefei-

Servidores e funcionária conversam em espaço fechado para reforma
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tura, a obra é realizada pela 
empresa JB Construções e 
Empreendimentos, vencedora 
do processo licitatório para 
manutenções preventivas e 
corretivas dos prédios públicos 
de Lorena.

Pinda amplia apoio a alunos 
com necessidades especiais

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
anunciou na última semana a 
criação de mais duas unidades 
do NAP’s (Núcleos de Apoio Psi-
copedagógicos), responsáveis 
pelo atendimento educacional 
de crianças portadoras de 
necessidades especiais. A am-
pliação do serviço, que conta 
com um investimento de R$ 
960 mil, aumentará o número 
de vagas em 150 %.

Além do chefe do Executivo, 
diversas outras autoridades 
municipais participaram na 
última terça-feira da cerimônia 
de assinatura do termo de co-
laboração com a Organização 
Social Interação, que será 
responsável pela gestão dos 
novos NAP’s, que funcionarão a 
partir de dezembro nos bairros 
Cidade Jardim e Cidade Nova. 
Eles se juntarão às unidades 
dos bairros Centro e Pasin 
no atendimento aos alunos 
da rede municipal de ensino, 
de idades entre 6 e 10 anos, 
diagnosticados com alguma 
síndrome mental. 

Através da melhoria, o núme-
ro de vagas saltará de duzentas 
para quinhentas. 

Além de pedagogos, os 
assistidos serão acompanha-
das por psicólogos, fonoau-
diólogos, psicopedagogos, 
terapeutas ocupacionais, psi-
comotristas e neuropediatras. 
“Temos investido muito na 
formação das nossas crianças 
e com a educação especial 
não poderia ser diferente. 
Se comparamos à realidade 
atual com a de 2017, fica 
evidente o aumento significa-
tivo na qualidade do serviço”, 
ressaltou Isael.

O secretário de Educação, 
Júlio Valle, explicou que a 
ampliação do serviço busca 
garantir aos alunos com de-
ficiência um maior amparo 
para se desenvolverem. “As 
crianças serão atendidas 
no contraturno escolar por 
grandes especialistas de di-
versas áreas. Este aumento 
de vagas viabilizará que mais 
trezentos alunos tenham 
avanços significativos em 
seus processos de aprendiza-
gem. Nossa expectativa é que 
as novas unidades comecem 
a operar na primeira semana 
de dezembro”.

O encaminhamento dos 
alunos da rede municipal aos 
novos NAP’s, será realizado 
pelos gestores das escolas e 
da secretaria de Educação.
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Atos e Fatos
“Sinto vergonha de mim, por ter 
sido educador desse povo, por ter 
batalhado sempre pela justiça... 
Sinto vergonha de mim...

Márcio Meirelles Rui Barbosa

A INSTÂNCIA DA 
IMPUNIDADE

Sinto vergonha de mim!
Assistir ao espetáculo patroci-

nado pelos membros da suprema 
corte constrangeu o brasileiro 
honesto na semana passada. 

A justiça a serviço do poder po-
lítico, econômico, dos poderosos e 
de uma elite nefasta, menos para 
aqueles que necessitam realmente 
de ver o seu direito garantido e a 
certeza de que estão protegidos.

Um espetáculo teatral para 
justificar o justificável de que a 
impunidade no país é uma garantia 
para os políticos e uma garantia de 
defesa para os poderosos.

O voto de desempate do ex-
-funcionário do partido dos traba-
lhadores, o aprendiz Dias Toffoli, 
foi patético e para ter um lustre 
de credibilidade precisou de uma 
hora e meia para dar um voto de 

gratidão ao seu ex-patrão.
Sinto vergonha de mim!
A questão jurídica sobre ins-

tância e código de processo penal 
depende de quem está para ser 
encarcerado no país.

Por volta de 1968, o famoso de-
legado de polícia, o destemido Dr. 
Fleury- Sergio Fernando Paranhos 
Fleury - foi alvo de denúncias, por 
parte dos promotores Hélio Bicudo 
e Dirceu Melo, por sua atuação no 
esquadrão da morte.

Foi condenado juntamente com 
outros policiais, mas absolvido 
após a promulgação quase imedia-
ta da Lei 1941, que ficou conhecida 
como Lei Fleury, que modificou o 
Código de Processo Penal.

A referida lei foi feita por en-
comenda para garantir ao réu a 
condição de primário, no caso o 
Dr. Fleury, caçador de terroristas, 
com bons antecedentes(?) o direi-
to de responder em liberdade ao 
processo.

Acabou no país a primariedade 
e os criminosos, sempre com bons 
antecedentes, iam para a cadeia no 
segundo crime. Fleury teve uma 
morte misteriosa, tipo: queima de 
arquivo.

Sinto vergonha de mim!
A Constituição Federal de 

1988, introduziu o instituto do 
trânsito julgado, em terceira ins-
tância, como uma garantia cons-
titucional para a sociedade caso o 
país tivesse uma nova experiência 
política de um regime de exceção.

Uma proteção para o cidadão 
caso o regime militar assumisse 

novamente ao poder. No regime 
militar ia para cadeia na primeira 
instância.

Esta é uma garantia, dentre 
várias, que foram colocadas na 
constituição para preservar direi-
tos e uma defesa de violação da 
liberdade e da democracia.

Estas brechas, garantias para 
o cidadão, viram na mão de ma-
gistrados não virtuosos e advo-
gados espertos uma indústria de 
embargos que levam o processo à 
prescrição da pena.

O caso recente e mais trágico, 
do jornalista Pimenta Neves, que 
assassinou a sua namorada, sua 
colega de profissão, por ciúmes, 
com um tiro covardemente desfe-
rido nas costas da jovem jornalista. 
Moça simples, de origem humilde, 
trilhando a carreira de jornalista 
em um dos maiores jornais em 
circulação de São Paulo.

Confessou, foi condenado e 
levou mais de dez anos para ser 
recolhido ao presidio para o cum-
primento da pena. O crime ocorreu 
em 2000, foi preso em 2011 e 2013 
conseguiu o regime semiaberto.

Sinto vergonha de mim!
Os primeiros resultados da 

apuração e indiciamento de per-
sonalidades políticas, na operação 
mensalão e lava-jato, com o rigor 
da lei e se tratando de crimes, até 
então não conhecidos pela polícia 
e os tribunais, que exigiu a ajuda 
internacional, não tinha sentido 
aguardar a terceira instância, ou 
o trânsito julgado, para a prisão 
dos infratores. O fato estava com-
provado.

O Supremo Tribunal Federal 
fez uma nova leitura deste preceito 
constitucional e vários políticos 
foram presos com a instrução de 
segunda instância.

Os processos corriam cele-
remente e a evidência do crime 
era tão patente que nenhum dos 
condenados utilizou da indústria 
dos embargos.

Se tratava de uma medida sa-
neadora que inibia a reincidência, 
apesar de indiciados no mensalão 
continuarem atacando os cofres 
das empresas públicas sem o me-
nor pudor.

O que mudou no país da decisão 
da segunda instância para a volta 
ao trânsito julgado?

A lama que respingou em to-
gas de alguns ministros da corte 
suprema!

Sinto vergonha de mim!

"O que mudou no país
da decisão da segunda
instância para a volta
ao trânsito julgado?”

Aparecida – A Câmara, que ten-
ta esconder sob véu quase transpa-
rente a ineficácia de acompanhar o 
ritmo da Justiça que investiga casos 
de suspeitas de corrupção durante 
o mandato de Ernaldo César Mar-
condes. A "passos de tartaruga", os 
vereadores conseguiram implantar 
uma comissão processante contra 
o prefeito afastado, mas como a 
inércia foi gritante, a população está 
como São Tomé: só acredita vendo...

RMVale – O comando do 23º 
BPMI, que passa às mãos da tenente 
coronel Sônia Hamad, assumindo um 
dos cargos de maior peso na região, o 
de estar à frente do órgão responsável 
por combater um dos maiores males 
que aflingem o Vale do Paraíba: a 
violência. Para isso, ela conta com 
apoio dos municípios, com exemplos 
como Lorena, onde a Prefeitura tem 
investido cada vez mais no reforço e 
estruturação da Guarda Municipal.

Sindicato acusa Codesg de 
falta de EPI e condições de 
trabalho em Guaratinguetá
Companhia nega problemas no trabalho diário de servidores

Funcionários da Codesg trabalham em obras de Guaratinguetá; Sindicato cobra EPI e aponta problemas no dia a dia da autarquia

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Sisemug (Sindicato dos Servi-
dores Municipais de Guaratingue-
tá) acusou a Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento) por falta de 
EPI (Equipamentos de Proteção 
Individua) para os trabalhadores. 
Os sindicalistas também protoco-
laram denúncia sobre os tamanhos 
do refeitório e vestiário destinados 
aos servidores e as condições de 
trabalho.

A denúncia foi feita em 2018, 
após discussão entre os represen-
tantes do Sindicato e da Compa-
nhia. Foi aberta uma representa-
ção na Procuradoria Regional do 
Trabalho, no Ministério Público do 
Trabalho em São José dos Campos. 

Um auditor foi enviado para visto-
ria à Codesg apenas em setembro 
deste ano.

O Sisemug pede ampliação do 
vestiário e do refeitório, com base 
no aumento considerável do nú-
mero de funcionários. “Antes tinha 
menos de cem trabalhadores, hoje 
tem 260, e o refeitório e o vestiário 
continuam do mesmo tamanho, 
sem condições de usar”, explicou 
o presidente do Sindicato, José 
Eduardo Ayres.

Alguns dos pedidos feitos pela ca-
tegoria em 2018 foram cumpridos, 
mas de acordo com Ayres, muitos 
trabalhadores executam o serviço 
sem os equipamentos de proteção 
individual. “A gente cansa de pegar 
funcionário sem EPI porque não foi 
fornecido. Nós fizemos a denúncia 
em virtude da Codesg não ter cor-

respondido”.
O Sindicato revelou que em 

alguns casos, a Codesg recebe o 
serviço a ser executado da Prefei-
tura de Guaratinguetá e repassa 
para outra empresa executá-lo. 
Pelo menos duas contratadas fo-
ram notificadas por falta de EPI, 
segundo o Sindicato. “Outras duas 
empresas que prestam serviços 
foram notificadas por falta de EPI, 
inclusive, a Codesg também, para 
que ela acerte a documentação”.

Resposta – Por nota, a Com-
panhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá negou que haja 
falta de equipamentos de proteção 
individuais para os trabalhadores. 
“Todos os trabalhadores da Codesg 
recebem os EPI’s. Os funcionários 
que deixam de usar estão sendo 
advertidos”.

Facção que atuava em furtos e roubos de 
gados na região desarticulada pela DIG
Operação, em Guará e Potim, rastreia crimes que preocupam produtores

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A DIG (Delegacia de Investigações 
Gerais) de Guaratinguetá deflagrou 
uma operação para desarticular 
uma organização criminosa que 
atua na região no furto e roubo de 
gados. A operação foi realizada na 
última segunda-feira e terminou 
com a prisão de dois envolvidos. O 
setor deu início à investigação após 
relatos de ocorrências de furtos em 
sítios, fazendas e na zona rural. Os 
agentes fizeram buscas em Guara-
tinguetá e Potim.

Casos como esse são relatados há 
pelo menos cinco anos na região. 
Em 2015, a própria DIG recuperou 
72 cabeças de gado furtadas de 
uma fazenda em Guaratinguetá 
e estavam em Sales, na região de 
São José do Rio Preto. O rebanho 
era avaliado em R$ 150 mil apro-
ximadamente. Novas ocorrências 
foram registradas neste ano.

A operação da DIG teve início logo 
pela manhã. “Desde às 6h demos 
início a operação especial, para 
dar cumprimento de mandados de 
busca e apreensão domiciliar, bem 
como mandados de prisão tem-
porária. Foram decretadas quatro 
ordens de busca e apreensão do-
miciliar e três mandados de prisão 
temporária”, explicou o delegado 
Dr. Francisco Sannini Neto.

De acordo com Sannini, a facção 
atuava em diversos crimes na re-
gião. “O objetivo era apurar a orga-
nização criminosa voltada à prática 
de crimes como furto, roubo, furto e 
roubo de gado, além de receptação 
e posse ou porte de arma de fogo. 
Foram cumpridos dois mandados 
de prisão, e um dos investigados 
encontra-se foragido”, descreveu o 
delegado.

O homem detido acabou preso 
em flagrante por posse ilegal de 
munições de revólver calibre 38. 
“A investigação terá sua sequência 

com os investigados presos. A gente 
espera concluir muito em breve 
o trabalho de polícia judiciária e 
expor as provas todas ao Poder 
Judiciário e ao Ministério Público”, 
concluiu.

Quatro homens foram presos, 
há um mês, por furto de gado e 
formação de quadrilha em Cacho-
eira Paulista. Os crimes de furto e 
roubo de gado tem preocupado os 
produtores rurais da região.

Movimentação – A Associação 
Agropecuária de Guaratinguetá 
realizou, em outubro, uma reunião 
com as forças de segurança pública 
para definir possíveis estratégias 
para reforçar a segurança na zona 
rural do município. “Os produtores 
têm sofrido grandes roubos que 
impactam na vida do produtor, 
tem produtor que perde o rebanho 
todo. Nós queremos respostas para 
resolver o problema de segurança 
no campo”, afirmou o presidente da 
Associação, Tiago Chaves.
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 

Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 
carreta rodoviária, ca-
pacidade 5 pessoas. 
Tr.F: 98180-3336
Caraguá – Vendo 
impressora térmi-
ca USB e ethernet 
48 colunas. 80 mm. 
Tr.F:97401-7570
Caraguá – Vendo sax 
Baritono Galasso – 
ótimo estado. Parcelo 
em 12x. Tr.F: 99738-
4595
Caraguá – Vendo ro-
das veloster aro 18  
pneu 215/45. Tr.F: 
99670-5424
Caraguá – Vendo fo-
gão  Dako 4 bocas. 
Acendimento auto-
mático. Tr.F: 99175-
8387
Ubatuba – Vendo Má-
quina de assar frango 
– capacidade 30 fran-
gos. Tr.F: 99651-7077
Ubatuba – Vendo 
máquina overloque 
Yamaha GN6-5 - 
110/220. Tr.F: 98127-
0481
Ubatuba – Vendo ge-
ladeira Consul 450lts, 
ótimo estado. Tr.F: 
(11) 94549-7505

Pinda – Alugo casa 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732

Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 

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

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda

(UBATUBA)
Carros
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854
Aluguel
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 f reezer/
geladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e principais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Diversos
A mangtube trabalha 
com diversos tipos 
de mangueiras e co-
nexões. Atendemos 
os mais variados se-
tores industriais, for-
necendo mangueiras 
montadas, conforme 
a necessidade de 
cada cliente. Telefo-
ne: 99700-7559
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
CARAGUATATUBA
Venda
Vendo K i tnet  em 
condomínio fecha-
do, 800 metros da 
praia Martins de Sá, 
condomínio no valor 

de 550,00 (já incluso 
agua, luz, wifi, ampla 
area de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862
Diversos
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Your House Cleam - 
Sua casa limpa. As 
profissionais do your 
house, têm experiên-
cia e estão 
aptas a realizar faxi-
nas em residências 
e escritórios come-
ricias. Organização 
e limpezas em geral. 
A partir de R$ 100,00 
ao dia. Telefone: (12) 
98203-0615
Conserto, manuten-
ção, instalação, con-
versão para fogão 
industrial, residencial 
e reforma de gela-
deira. Telefone: (12) 
99674-3461
Arquitetura e Urba-
nismo - Projetos ar-
quitetônicos, projeto 
de paisagismo, regu-
larização de imóveis, 
laudos, projeto de 
bombeiros, cursos 
de formação de bri-
gadas. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 98171-
5531
Fazemos criações de 
sites, logos, cartões 
de visita, folders, 
panf letos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criamos e 
gerenciamos redes 
sociais. Fazemos 
toda a parte de di-
vulgação. Faça seu 
orçamento conosco. 
Telefone: (12) 97401-
1024
Tatuagens minima-
listas a partir de R$ 
60,00. Venham fazer 
uma visita. Telefone: 
(12) 99601-3408 
Transporte de peque-
no porte em toda re-
gião do litoral norte. 
Telefone: (12) 98114-
7031
GUARATINGUETÁ
Venda
Casa na Coronel 
Tamarindo, com 2 
quartos + 1 fora, sala, 
varanda, garagem 
para 2 carros. Preço 
abaixo do mercado. 
Telefone: 3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077

Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-
ximo ao supermerca-
do semar. Telefone: 
3132-2480
Alugo 2 apartamen-
tos, na praça caetés, 
199. Um medindo 
120m², outro 133m². 
Falar com José no 
telefone: 98865-7517
Aluga-se casa locali-
zada na Vila Paraíba, 
com 3 quartos, 1 suí-
te, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 4 carros, 
inter fone e por tão 
eletrônico. Telefone: 
3132-7171
Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, com 
150m². R$ 2.000,00. 
Falar com Geraldo. 
Te lefone:  99748 -
8343
A luga-se apar ta -
mento praia grande, 
100m da praia, 3 dor-
mitórios, para 10 pes-
soas. Informações no 
telefone: 97401-7223
Carros
Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 

99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO FIDUCIÁRIA - Publicação nº 02 
DESTINATÁRIOS: Percio Rodrigues Goulart e Miriane do Prado Pereira Goulart. 

 
O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-
6689 – e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br, a pedido da credora-fiduciária, Caixa 
Econômica Federal – CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04; INTIMA, com fulcro no artigo 26, §4º, 
da Lei Federal 9.514/97, os Senhores Percio Rodrigues Goulart, brasileiro, metalúrgico, RG: 
32.425.159-2 SSP-SP, CPF/MF: 316.198.498-60 e Miriane do Prado Pereira Goulart, brasileira, 
do lar, RG: 40.896.933-7 SSP-SP, CPF/MF: 361.624.128-65, ambos casados entre si, a 
comparecerem única e exclusivamente na sede desta serventia acima indicada, em dias 
úteis, das 09h00 às 16h00, para purgar a mora abaixo indicada, sob pena de restar 
autorizada a consolidação da propriedade em nome da credora. Esta intimação refere-se 
ao Contrato de Alienação Fiduciária de nº 855552149150, referente ao imóvel de Matricula 
30.268 (antigos R-388 e R-389 da Matrícula 26.365), consistente na Unidade Condominial 
denominada “Prédio nº 59” da Quadra “H” do “Condomínio Residencial Reserva do Vale”, 
localizado nesta Cidade de Cruzeiro (SP), sobre o qual constituída, através do R.389/M-26.365, 
a propriedade fiduciária ora executada. O pedido de intimação foi protocolado sob nº 74.882, 
em 02/05/2019. Consta dos documentos que, na data de elaboração deste edital (19/11/2019), 
o valor atualizado do débito é de R$ 6.697,07; a este valor devem ser somados os encargos 
contratuais vencidos até a data do pagamento e as custas incidentes sobre esta intimação. 
Não será aceito pagamento que não seja integral, nem feito por meio de cheque. Ficam os 
intimados advertidos que a não purgação da mora na sede deste Registro de Imóveis da 
Comarca de Cruzeiro (SP) no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da terceira e 
última publicação deste edital, autorizará a instituição financeira credora a requerer a 
consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do art. 26 da citada Lei Federal 
9.514/97. O Oficial (Henrique Menezes de Góes Decanini). Cruzeiro (SP), 19/11/2019. NADA MAIS. 
 

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta TP n°. 13/19 - Proc. nº. 524/19

O Município de Lorena-SP torna público que a Tomada de Preço nº. 13/2019, cujo
objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia
de drenagem de águas pluviais _ Av. Thomaz Alves Figueiredo esquina com a Rua
Ten. Frederic Ferreira, no bairro Vila Hepacaré para atender as necessidades do
município de Lorena, fica marcado para o dia 25 de novembro de 2019, as 14:00 
hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes de Proposta. O Processo 
encontrase à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 105/19 PROC. Nº 667 /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 aquisição de 
veículo de passeio novo (zero quilômetro), tipo sedan, destinado ao transporte 
dos usuários do Sistema Único de Saúde que necessitam se deslocar para a 
realização de consultas e procedimentos médicos, a realizar-se às 09h30min do
dia 06 de Dezembro 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
EDITAL RERRATIFICADO

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 100/19 PROC. Nº 479/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de 
preços para a contratação de empresa especializada em serviço de instalação 
e manutenção de ar condicionado tipo Split de 7.000 a 55.000 BTUS para a 
Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde, a realizar-se às 09h30min do dia 04
de Dezembro 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
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas Secretarias, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 19,20,61,62,63,64,93,94,123,124,137,138
VALOR TOTAL: R$ 73.584,73(setenta e três mil quinhentos oitenta e quatro reais 
setenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2019
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Rafaela Lourenço
Lavrinhas

Os moradores de toda a re-
gião têm mais uma oportu-
nidade de emprego estável. 
A Prefeitura de Lavrinhas 
segue com as inscrições 

abertas para um concurso 
público nas áreas de Saúde, 
Educação e Transporte. O 
prazo se encerra no final 
deste mês.

Com aproximadamente 
380 funcionários entre 
comissionados e efetivos, 
a Prefeitura analisou as 

necessidades do município 
e abriu um concurso público 
com 14 vagas distribuídas 
em todos os níveis de escola-
ridade ensino superior, téc-
nico, ensino médio completo 
e fundamental completo e 
incompleto. Entre os cargos 
há oportunidades para mé-

Prazo para inscrição segue até o próximo dia 30; oportunidades abertas para todos níveis de escolaridade

Prefeitura de Lavrinhas tem concurso público 
com 14 vagas e expectativa de mais contratações

A sede da prefeitura de Lavrinhas, que divulgou abertura de concurso com 14 vagas; prazo até o dia 30

Fotos: Reprtodução

dico ginecologista, obstetra, 
pediatra, nutricionista, téc-
nico de enfermagem, agente 
comunitário de saúde, pro-
curador jurídico, professor 
de português, operador 
de máquinas, eletricista e 
motorista. Os salários va-
riam entre R$1.011,24 e 
R$ 7.420.

Segundo a secretária de 
Recursos Humanos, Viviane 
Oliveira, a prioridade das 
contratações foram expos-
tas no edital que resultou 
em 14 vagas, mas de acordo 
com as necessidades que 
surgirem, mais candidatos 
serão chamados.  “A nossa 
ginecologista pediu exo-
neração porque assumiu 
em outro lugar. Estamos 
abrindo uma vaga mais 
para suprir a necessidade 
hoje, mas com certeza serão 
chamados mais”.

Viviane destacou que 
após as contratações, a 
cidade contará com dois 
pediatras atendendo 16 
horas semanais, e frisou a 
recomendação do Ministé-

rio Público em ter o Jurídico 
da Prefeitura efetivo e não 
externo. 

Questionada sobre a fisca-
lização dos trâmites, tendo 
em vista outros municí-
pios como Potim e Pinda-
monhangaba, que tiveram 
problemas na aplicação das 
provas, a secretária salien-
tou que a empresa Agirh 
já realizou dois processos 
seletivos na cidade sem 
nenhum problema e que há 
uma comissão de concurso 
e processos seletivos na 
Prefeitura composta por 
funcionários efetivos que 
estão acompanhando todos 
os trabalhos realizados.

O concurso é válido por 
dois anos, podendo ser pror-
rogado por mais dois. As 
inscrições seguem abertas 
até o dia 30 de novembro, 
através do site agirh.org e as 
taxas têm valor entre R$33 
e R$ 48. 

A previsão da aplicação 
da prova é para o dia 15 de 
dezembro, mas a Prefeitu-
ra aguarda o fechamento 

das inscrições para definir 
os locais. Para beneficiar 
os concursandos que têm 
interesse de prestar para 
mais de um cargo, a Prefei-
tura estuda a possibilidade 
de intercalar as provas por 
período. Os exames práticos 
para operador de máquinas 
e motoristas serão anuncia-
dos posteriormente.

A população que não tiver 
acesso à internet ou estiver 
com dificuldades para se 
inscrever no site da Agirh 
podem ir até a Prefeitura. 
Todos os departamentos 
foram orientados a reali-
zar a inscrição (no site da 
empresa) para o morador 
que buscar auxílio. Os aten-
dimentos são realizados de 
segunda à sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 17. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3146-1110.

A expectativa do Execu-
tivo é de que a maioria das 
contratações sejam feitas 
até dezembro, e as vagas da 
Educação preenchidas até o 
início das aulas em 2020.
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Prefeitura de Aparecida fecha inscrições para 
concurso de professores e monitores de creches

Da Redação
Aparecida 

A Prefeitura de Aparecida 
fechou o período de inscri-
ções para o processo seletivo, 
aberto para a contratação 
de monitores de creches e 
professores para a rede mu-
nicipal, com foco no próximo 
ano. Ao todo são 21 funções, 
com data de aplicação previs-
ta para 8 de dezembro.

O processo seletivo terá 

validade para o ano letivo 
de 2020 e será para o pre-
enchimento das funções e 
atividades dos afastamentos 
temporários, com contrata-
ção por prazo determinado e 
validade de um ano, podendo 
ser prorrogado por igual pe-
ríodo, a contar da data de sua 
homologação. 

Entre as funções estão mo-
nitores de creche escola, do-
cência, professor de educação 
infantil, professor para ensino 
fundamental 2, fundamental 

3 e ensino técnico. As inscri-
ções se encerraram na última 
quinta-feira.

Em caso de dúvidas, o can-

Relatório do TCE coloca escolas do Vale no alvo 
de trabalho contra falta de estrutura e alvarás
Vistoria em 216 cidades paulistas avalia condições, transporte e merenda de unidades municipais

Escola Professora Regina Pompeia, listada em relatório do Tribunal de Contas que apontou falhas de condições e documentação no estado

Fotos: Jéssica Dias

Marcelo Augusto dos Santos
Região

Uma vistoria surpresa, reali-
zada no último dia 31, colocou 
seis escolas da região entre as 
mais de 200 que tiveram resul-
tados alarmantes, de acordo 
com avaliação das condições 
estruturais e falta de documen-
tos. A divulgação, feita pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, destacou que 
das 265 instituições de ensino 
municipais fiscalizadas, quase 
91% não possuem o AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) dentro do prazo 
de validade.

Durante o trabalho de avalia-
ção, fiscais do TCE flagraram 
situações de risco nos prédios 
como fios expostos, uso de ex-
tensões irregulares e presença 
de botijões de gás dentro de 
cozinhas. Além dos problemas 
com os flagrantes, a falta da 
documentação também foi 
destacada no relatório do TCE.

Considerado fundamental 
para a segurança de alunos e 
funcionários, o AVCB atesta se 
o local está em conformidade 
com as regras de prevenção e 
combate a incêndios.

Há seis meses, as escolas já 
haviam passado pela vistoria. 
No dia 28 de maio desse ano, 
agentes do TCE descobriram 
que 92% das escolas dos en-
sinos Básico e Fundamental 
não apresentaram AVCB vá-
lido. Desta vez, o índice teve 
pequena redução, 90,94%, 
mas ainda assusta. “Os dados 
demonstram que em alguns 
lugares que apontamos defici-
ências na inspeção passada os 
problemas foram resolvidos, 
mas ainda há muitas defici-

ências a serem corrigidas”, 
ressaltou o presidente do TCE, 
Roque Citadini.

Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, o relatório apontou 
problemas em escolas de 
Cruzeiro (Dr. Arnolfo Azevedo), 
Canas (Professora Alice Vilela 
Galvão), Cunha (Professor 
Benedito Aguiar Santana), 
Pindamonhangaba (Dr. Fran-
cisco de Assis César), Silveiras 
(Edmund Benedict Nugent) 
e Cachoeira Paulista (Prof. 
Regina Pompéia Pinto), onde 
a inspeção destacou que a 
escola apresenta rachaduras 
nas paredes e ausência de 
rodapés, além de não possuir o 
alvará da Vigilância Sanitária, 
o que pode acarretar em multa 
e fechamento do local. Em 
nota, a Prefeitura respondeu 
que “o secretário Municipal 
de Educação, Sérgio Moraes, 
desconhece a procedência 
desta informação”.   

Sobre os alvarás, o relató-
rio do TCE frisou que outro 
resultado preocupante é o 
número de escolas que não 
possuem alvará ou licença 
de funcionamento emitido 
pela Vigilância Sanitária. Na 
fiscalização foi constatado que 
79,62% dos locais não possu-
íam o documento, e 75,09% 
não apresentaram Relatório 
de Inspeção de Boas Práticas 
emitido pelo órgão responsá-
vel por prevenir riscos à saúde 
decorrentes de problemas 
sanitários.

Comparada com a vistoria 
de maio, a situação é ligeira-
mente melhor, quando 82,91% 
das escolas não tinham o 
alvará ou licença de funciona-
mento e 84% não dispunham 
do Relatório de Boas Práticas.

didato já inscrito pode entrar 
em contato pelo telefone (11) 
2715-7166, com atendimento 
sobre o processo.

Assine Agora mesmo!

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