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Região tem saldo negativo na 
geração de empregos em janeiro
Cachoeira Paulista é a segunda com pior resultado na RMVale; São Sebastião é destaque positivo

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulgado 
pelo Ministério do Trabalho na 
última semana revelou que RM-
VPLN (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte) 
obteve um saldo negativo na 
geração de empregos em janei-
ro. Com o fechamento de 173 
postos de trabalho, Cachoeira 
Paulista registrou o segundo 
pior desempenho da região.

Segundo o balanço do Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados) no 
primeiro mês do ano a região 
teve 650 demissões a mais do 
que contratações. O índice é 
preocupante já que no mesmo 
período de 2018, a RMVPLN 
registrou um saldo positivo de 
833 postos de trabalho. 

Os dados apontaram ainda 
que o resultado regional está 
na contramão do nacional, 
já que o Brasil teve um saldo 
favorável de 34.313 empregos 
em janeiro.

Com um saldo negativo de 
-176, Taubaté foi o município 
com o pior desempenho da 
região.  

Na vice-lanterna, Cachoeira 
Paulista contabilizou em ja-
neiro 241 desligamentos e 68 
admissões.

A baixa foi “puxada” pelo 

setor da Administração Pública, 
que teve um saldo negativo 
de -83. Estas demissões são 
referentes a exoneração de 
oitenta servidores municipais 
aposentados, realizada pelo 
prefeito Edson Mota (PR) em 
3 de janeiro. Na época, o Exe-
cutivo justificou que a medida 
representaria uma economia 
aos cofres municipais, já que o 
grupo de trabalhadores possuía 
salários considerados altos, 
que chegavam a cerca de R$ 
12 mil. Além disso, a iniciativa 
também “brecaria” uma dívida 
da administração municipal 
acumulada em R$ 70 milhões. 

Já no Litoral Norte, Cara-
guatatuba registrou o pior 
desempenho. 

Com 149 desligamentos a 
mais do que admissões, o muni-
cípio teve o resultado negativo 
impulsionado pelo setor do 
Comércio, que atingiu o saldo 
desfavorável de -112. 

Os demais municípios da 
região que registraram saldos 
negativos na geração de empre-
go em janeiro foram: Aparecida 
(-91), Canas (-3), Campos do 
Jordão (-96), Caçapava (-56), 
Lorena (-51) Ilhabela (-69), 
Ubatuba (-127), Caçapava (-56), 
Tremembé (-12), Pindamo-
nhangaba (-118), Igaratá (-2) 
e Jacareí (-26). 

Em contrapartida, 12 cida-

Aviso de contratação no comércio; região tem números negativos na geração de empregos em 2019
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des da RMVPLN conseguiram 
resultados positivos. 

Um dos moradores da região 
que perdeu o emprego em 
janeiro foi o gestor financeiro, 
Marcelo de Souza, 28 anos, que 
atuava em uma empresa do 
ramo da Indústria de Transfor-
mação em Lorena. Segundo o 
trabalhador, o empreendimen-

to realizou um corte em seu 
quadro de funcionários. “Fiquei    
muito chateado porque não 
esperava esta demissão. Nos 
deram a  justificativa que a em-
presa precisava reduzir gastos, 
porque as vendas não estavam 
tão boas. Fiquei desesperado e 
enviei currículo para um monte 
de empresas. Graças a Deus 

consegui uma oportunidade 
em Lorena, onde estou no pe-
ríodo de experiência”. 

Dividindo a liderança regio-
nal, São José dos Campos e 
São Sebastião obtiveram um 
saldo favorável de 145 postos 
de trabalho. 

Fechando o “Pódio do Em-
prego”, Cruzeiro contabilizou 

102 contratações a mais do que 
demissões no período. 

O resultado foi alavancado 
pelos setores de Indústria da 
Transformação (89) e o de 
Serviços (51).  

Os outros municípios da 
região com saldos positivos fo-
ram: Areias (2),    Guaratinguetá 
(48), Lavrinhas (1),Piquete 
(15),Potim (20), Queluz (4)

Roseira (8), São José do Bar-
reiro (9) e Silveiras (5). 

Oportunidades – Os desem-
pregados da RMVPLN tiveram 
uma boa notícia na última 
semana. Estão abertas as ins-
crições para 643 vagas de 
emprego na região, através de 
concursos públicos. 

Com inscrições abertas até o 
próximo dia 19, a Aeronáutica 
oferece 227 vagas para o cargo 
de sargento em Guaratinguetá. 

Já o concurso da Prefeitura 
de São Sebastião, com inscri-
ções até 4 de abril, conta com 
160 oportunidades para diver-
sos cargos de todos os níveis de 
escolaridade. 

Com inscrições abertas até 
o próximo dia 20, a Prefeitura 
de Paraibuna também realizará 
um concurso público para ad-
mitir 96 trabalhadores. 

Já o concurso da Prefeitura 
de Campos do Jordão, com 
inscrições abertas até 4 de abril, 
empregará 160 servidores.

Pinda lança projeto de combate à obesidade infantil
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Seguindo a recomendação 
da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba anun-
ciou que lançará um projeto 
de combate à obesidade 
infantil. A ação, iniciada a 
partir deste mês, oferece-
rá atividades esportivas e 
acompanhamento médico 
para quarenta crianças do 
município.

Com inscrições abertas 
desde o último dia 25, o 

programa busca evitar que 
crianças de 8 a 12 anos 
tenham a saúde afetada 
pelo sobrepeso, que pode 
contribuir para o desen-
volvimento de problemas 
cardíacos e doenças como 
asma, diabetes, hipertensão, 
distúrbios do sono e coles-
terol alto.

De acordo com um levan-
tamento da OMS, atualmen-
te o mundo possui cerca de 
124 milhões de crianças aci-
ma do peso ideal. Um estudo 
do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 

Programa inedito conta com psicólogos e nutricionistas; iniciativa atende até quarenta crianças na cidade
apontou que uma em cada 
três crianças brasileiras se 
enquadra nesta situação.

Para auxiliar os mora-
dores de Pindamonhan-
gaba, com idades entre 8 
e 12 anos, a vencerem o 
“fantasma da balança”, a 
secretaria de Esportes e 
Lazer oferecerá, a partir 
desta segunda-feira, aulas 
de condicionamento físico 
e diversas atividades espor-
tivas. As crianças também 
contarão com o apoio de 
psicólogos e nutricionistas 
voluntários.

Os treinamentos serão 
realizados no Centro Espor-
tivo João do Pulo, localizado 
no bairro São Benedito, e 
terão duas turmas, sendo 
uma no período da ma-
nhã e outra à tarde. “Além 
de ficarem saudáveis, as                    
crianças ganharão mais au-
toestima. Este é um projeto 
inédito em nossa cidade, e 
esperamos que ele possa 
melhorar muito a qualidade 
de vida destes jovens. Os im-
portantes diferenciais serão 
a orientação psicológica e a 

nutricional, que darão su-
porte para o sucesso desta 
ação”, explicou a gestora de 
Esportes, Priscila Mateus 

Rocha. 
Os interessados em parti-

ciparem devem apresentar 
na sede da Prefeitura o 

encaminhamento médico, 
duas fotos 3×4, cópia do 
RG (Registro Geral) e da 
certidão de nascimento.

Organização Mundial da Saúde já classifica a obesidade como uma epidemia; Pinda tem ação inédita
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Academia de muay thai oferece aulas 
gratuitas para jovens carentes em Lorena
Ação tem apoio da Prefeitura e atende jovens de baixa renda em horários diferentes durante toda semana

Caroline Meyer
Lorena

Uma parceria entre a Pre-
feitura, o CSU (Centro Social 
e Urbano) e a academia BFF 
(Brazilian Fire Fight) está 
oferecendo aulas gratuitas 
para pessoas que desejam 
ingressar no muy thai e não 
tem condição de pagar pelas 
aulas. As vagas são limitadas.

Com o intuito de ajudar 
pessoas carentes que bus-
cam competir, emagrecer ou 
ter mais qualidade de vida, 
o estúdio de treinamento 
da modalidade está dispo-
nibilizando três horários 
diários destinado a esse 
público. O esporte é uma 
das artes marciais que, en-
tre outros benefícios, gera 
maior condicionamento 
físico, na agilidade e também 
no desenvolvimento de um 
raciocínio rápido e tomada 
de decisão.

A lutadora de muay thai, 
Ana Carolina Accetti, é uma 
das responsáveis pelo pro-
jeto. A jovem de 23 anos é 
também uma das instrutoras 
da academia e explicou que 
as aulas serão realizadas 
todos os dias, mas os treinos 
variam de acordo com o ob-
jetivo. Às segundas-feiras e 
sábados, aulas mais técnicas 
para um público interessado 
em competir. Nos outros 
dias, um treino convencional 

voltado para pessoas que 
desejam ingressar no ramo, 
dando aulas e até mesmo in-
gressar em uma graduação.

O projeto foi iniciado no 
final de fevereiro e conta 
também com o apoio do 
dono da academia BFF, Ale-
xandre Índio. A medida foi 
anunciada nas redes sociais, 
assim que os responsáveis 
conseguiram o apoio da 
Prefeitura, que vai fornecer 
os materiais excedentes para 
a realização das aulas por 
intermédio do CSU. Mas a 
medida ganhou ainda mais 
repercussão após a divulga-
ção realizada em vídeo e na 
Escola Estadual Professora 
Miquelina Cartolano.

Os responsáveis contam 
que muitos jovens têm re-
ceio e desconfiam que as 
aulas sejam mesmo gratui-
tas. Esse é o caso de Igor 
Rodrigues, de 12 anos, que 
ficou sabendo da iniciativa 
na última segunda-feira, 
quando os responsáveis a 
divulgaram em sua escola. 
“Na hora, fiquei muito ani-
mado em poder fazer aula 
de luta e não ter que pagar 
nada por isso. Eu vou apren-
der a lutar e não vai ter que 
usar o dinheiro da compra 
do mês”, contou o estudante 
que mora no Bairro da Cruz. 

“Eu gostei muito da aula 
e vou continuar. Vou trazer 
meus amigos e meus irmãos 

também”, completou o meni-
no que sonha em ser piloto 
de automóvel.

O curso busca introduzir o 

compromisso com a discipli-
na aos pré-adolescentes. É o 
que destacou Ana Carolina. 
“Nós queremos focar nessa 

questão da disciplina. De 
que não pode faltar, mas 
caso falte, o aluno deve tra-
zer um atestado. Então será 

bem puxado nesse aspecto”, 
explicou a jovem, eleita 
bicampeã de muay thai em 
2016, sendo a representante 
oficial desse esporte em 
Lorena.

A ideia é atender crianças 
a partir dos dez anos, que 
estão em uma fase vulnerá-
vel por estarem ingressando 
em etapa de transição entre 
a infância e a juventude. “É 
uma fase da formação de 
caráter do adolescente, o 
que a torna bastante com-
plicada. Queremos inserir a 
arte marcial aí, que é a fase 
que eles começam a ficar 
mais na rua e podem entrar 
em contato com as drogas” 
enfatizou a professora de 
muay thai, que teve contato 
com o esporte ainda criança 
e iniciou os treinamentos de 
luta aos 15 anos, quando en-
trou nessa mesma academia.

Os interessados em parti-
cipar devem comparecer a 
academia, que fica na aveni-
da João 23, nº 100, no Jar-
dim Margarida entre um dos 
três horários das aulas, pela 
manhã às 10h30; à tarde às 
16h30 e à noite às 18h30. 
Ao todo serão dez alunos 
atendidos por horário.

Mais informações sobre o 
projeto podem ser consulta-
das pela página do Facebook 
da academia Brazilian Fire 
Fight ou pelo telefone (12) 
98209-0502.Ana Carolina treina na academia BFF que em parceria com a Prefeitura oferece aulas gratuitas de mauy thai

Foto: Caroline Meyer
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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, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 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

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. Te-
lefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo estado 
de conservação. Tr. F: 
99145-4820 – Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 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 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, en-
canador, serviços gerais. 
Júnior.  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. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho 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. 
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

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
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  a r /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 

 

Associação Desportiva Classista da TEKNO S/A 
(Fundada em 1984) 

 
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Ficam convocados os senhores associados maiores de 18 anos e quites com os cofres da ADC e em pleno gozo de seus 

direitos estatutários, a participarem da Assembleia Geral para: 

I – eleger a metade dos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, 

II – deliberar e votar sobre a alteração do artigo 1º do estatuto social, para incluir as empresas controladas pela Tekno 

(Casamob e Alukroma) e a empresa a ela coligada (Wolverine/Tekno), na ADC Tekno; 

III – deliberar e votar sobre a alteração do artigo 7º do estatuto social, para adequar a sua redação, em decorrência da 

alteração do artigo 1º; 

IV – deliberar e votar sobre a alteração do artigo 8º do estatuto social, com a exclusão de seu Parágrafo Quarto, para o 

fim de alterar a condição dos empregados das empresas controladas pela Tekno (Casamob e Alukroma) e a da empresa 

a ela coligada (Wolverine/Tekno), de associados temporários para associados efetivo; alteração da redação do Parágrafo 

Terceiro, para adequar a sua redação, em decorrência da alteração do artigo 1; 

V – deliberar e votar sobre a alteração da alínea “a”, do artigo 18º do estatuto social, para constar que a Assembleia 

Geral reunir-se-á ordinariamente para eleger os membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho deliberativo, 

excluindo-se a parte que tratava da renovação a metade do membros do conselho deliberativo; 

VI – deliberar e votar sobre a alteração do artigo 30º do estatuto social, para que o conselho deliberativo passe a ser 

composto por 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, em substituição à redação original que previa 20 

(vinte) e 10 (dez) membros, respectivamente; 

VII – deliberar e votar sobre a alteração do artigo 31º do estatuto social, para reduzir o mandato do conselho deliberativo 

de 04 (quatro) para 02 (dois) anos; a exclusão de seu parágrafo primeiro, que previa a renovação da metade do conselho 

deliberativo a cada 02 (dois) anos; 

VIII – deliberar e votar sobre a alteração do artigo 38º do estatuto social, para permitir a reeleição dos membros do 

Conselho Fiscal; 

IX – deliberar e votar sobre a alteração do parágrafo terceiro, do artigo 40º do estatuto social, para constar o prazo de 05 

(cinco) dias antes da Assembleia Geral para os candidatos apresentarem ao Presidente do Conselho Deliberativo a 

chapa que concorrerá nas eleições, devidamente preenchida com todos os cargos; bem como do parágrafo quarto, do 

referido artigo, para permitir a reeleição dos membros da diretoria. 

 Os associados maiores de 18 anos interessados em participar do processo eletivo deverão se inscrever até o dia 

20/03/2019, até às 14h00 com o Sr. Edinho-ADC. 

A Assembléia Geral se realizará no dia 26/03/2019, às 13h30. 

Nota: Para inscrição da chapa para Diretoria Executiva é necessário o envio completo de toda composição da chapa. 

Guaratinguetá, 14 de março de 2019. 

Carlos Alberto Rodrigues 

Presidente da ADC TEKNO 

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Químicas 
e Farmacêuticas de Lorena, Piquete e Região. Base 

Territorial: Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz

Assembléia Geral
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 
Químicas e Farmacêuticas de Lorena, Piquete e Região. Base Territorial: 
Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz, 
através de seu representante legal, convoca todos os trabalhadores 
das empresas: TOPFRAL IND. COM. DE PRODUTOS HIGIÊNICOS 
LTDA, OTTO BRASIL LTDA – EPP E IMPERFLUOR IND. E COM. DE 
EMBALAGENS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLÁST. LTDA – EPP, 
associados ou não, sediados nos municípios de Lorena, Piquete, 
Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz, para se 
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária nos seguintes dias: 
29/03/2019, às 17:30h, Assembléia para os trabalhadores da TOPFRAL 
IND. COM. DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA, na sede do sindicato, 
situado à Rua Cel. Jose Vicente, 516 – Centro, Lorena/SP e no dia 
22/4/2019, às 17:30h Assembléia para os trabalhadores da OTTO 
BRASIL LTDA – EPP e IMPERFLUOR IND. E COM. DE EMBALAGENS 
E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLAST. LTDA – EPP, na sub sede da 
entidade, situada à Rua São Benedito, 342, Centro, Piquete/SP, para 
deliberarem as seguintes ordens do dia:
a – Discussão e deliberação da PAUTA DE REIVINDICAÇÃO que será 
apresentada à empresa;
b- Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para encaminhamento 
e coordenação das negociações diretamente com as empresas e 
seus sindicatos bem como a realização de mesa redonda no órgão do 
Ministério do Trabalho, e, ainda instituir comissão para encaminhamento 
das negociações, e em caso de logro das mesmas, suscitar Dissídio 
Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;
c- Posicionamento da categoria sobre  a greve geral no caso das 
negociações não chegarem a entendimentos amigáveis;
d- Autorização da categoria para reajuste das mensalidades dos 
associados, bem como autorização de desconto da mensalidade e  
despesas dos convênios em folha de pagamento;
Não havendo número suficiente e estatutários para a realização da 
Assembléia em primeira convocação, no horário mencionado, a mesma 
será realizada 1 (uma) horas após, no mesmo dia e local, com qualquer 
número de presentes.
Lorena,13 de março de 2019

Jéferson Pinto Ferreira
Presindete

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 10/2019 PROC. Nº 42/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de sonorização 
e iluminação de emergência veicular, com serviço 
de configuração e instalação inclusos, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o 
Edital.
CONTRATADA: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EIRELI. CNPJ: 27.389.167/0001-42
VENCEDORA DOS ITENS: 1, 2.
VALOR TOTAL: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e 
quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

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 descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 04.106.730/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 235, 237, 239, 241.
VALOR TOTAL: R$ 106.611,00 (cento e seis mil e seiscentos e onze reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI ME CNPJ: 28.123.417/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 59, 60, 87, 88, 121, 
122, 137, 138, 139, 140, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 183, 184, 191, 192, 203, 
204, 205, 206, 225, 226.
VALOR TOTAL: R$ 25.238,00 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/03/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 PROC. 

Nº 1518/2019GPRO – CONTRATO nº
19/2018
TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADO: BELLINI & BELLINI LTDA
CNPJ: 07.320.715/0001-70
OBJETO: Em conformidade com a Lei de Licitações 
nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, tratase da correção 
da enumeração do Processo Licitatório do referido 
Termo Aditivo nº 01, onde se lê “PP 32/2018”, leia-
se “PP 03/2018”. Os demais dados constantes no 
contrato permanecem inalterados. O disposto no 
presente Termo de Apostilamento, passa a fazer 
parte integrante do processo nº 32/2018.
DATA DA ASSINATURA: 01/03/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 PROC. 

Nº 1518/2019GPRO – CONTRATO nº 19/2018
TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
C O N T R ATA D O :  C A R D I O L I F E - C L I N I C A 
CARDIOLÓGICA DO VALE DO PARAÍBA
LTDA. CNPJ: 19.595.476/0001-40
OBJETO: Em conformidade com a Lei de Licitações 
nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, tratase da correção 
da enumeração do Processo Licitatório do referido 
Termo Aditivo, onde se lê “PP 32/2018”, leia-se “PP 
03/2018”. Os demais dados constantes no contrato 
permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte 
integrante do processo nº 32/2018.
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 

Nº 21/19 PROC. Nº 98/19.
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 capacetes para condução de motocicleta, para 
serem utilizados por agentes municipais da Guarda 
Civil e trânsito, a realizar-se às 09h30min do dia 29 
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 23/19 PROC. Nº 93/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço global, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada em serviços de locação, 
transporte, instalação, retirada, sucção e correta 
destinação dos dejetos em ETE, necessários para a
realização dos eventos municipais, a realizar-se 
às 09h30min do dia 01 de Abril 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.
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“Eu acho que deveria dimi-
nuir o número de vereado-
res, temos políticos demais 
no País. Pinda está bem em 
relação a outros municípios, 
eles têm trabalhado. Eu acho 
que deveria dobrar atenção 
na limpeza dos bairros, cole-
ta de lixo. Ainda tem bairro 
que está bem desassistido, 
poderia melhorar”.

Jurandir Soares, 60 anos, 
aposentado, técnico de 
manutenção, Pasin.

“O número é o suficiente, 
eles não têm atendido a 
população. A minha me-
nina estava no parquinho 
segurando na gangorra de 
madeira e soltou na mão 
dela bateu na boca e inchou. 
Eu cheguei a mandar para o 
vereador, o Carlos Moura, o 
Magrão (PR). Na hora que a 
gente precisa é muito difícil”. 

“Desnecessário o aumento 
de vereadores, não acho que 
tem necessidade nenhuma, 
tem que aumentar a qua-
lidade do serviço. Eu acho 
que o que mais precisa de 
atenção é a questão de saúde, 
atendimento com consulta e 
principalmente a segurança 
nos bairros. Está tendo roubo 
demais”.

Bruna Caroline, 29 anos, 
dona de casa,
Pasin.

Monica Regina da Silva, 
28 anos, autônoma,
Bem Viver.

“Eu acho que é o suficiente 
o tanto de vereador. Deve ter 
mais atenção nos bairros, eu 
tenho propriedade no bairro 
dos Andrades e no Shangrilá 
e a parte de acesso ao bairro 
está impossível de passar, 
tem que ser 4 por 4. Eu acho 
que tem que ter mais aten-
ção com a infraestrutura em 
todos os bairros”.

“Eu acho que quanto mais 
reduzido melhor, porque do 
jeito que está não resolve 
nada. A saúde precisa de 
mais atenção. Recentemente 
eu perdi uma amiga que foi 
negligência do hospital, eu 
acho que eles deviam pres-
tar mais atenção na saúde 
do que se importar com a 
quantidade de vereadores”. 

Elias Antônio, 21 anos, 
técnico de informática, 
Andrade.

Franciele Florentino de 
Melo, 23 anos, operadora 
de caixa, Cruz Pequena.

“Eu acho que é desne-
cessário o aumento de 
vereadores, eu acho que é 
o bastante o que tem sido 
feito. O asfalto precisa 
de uma atenção maior, 
tem bairros que deixam a 
desejar, tem bairros com 
buraco que já faz tempo 
que está lá e ninguém toma 
providência”.

Letícia Aparecida, 25 
anos, serviço gerais, 
Cidade Jardim.

Você é a favor do aumento no
número de vereadores em Pinda?

ENQUETE:

“Eu acho que o número 
de vereadores hoje na Câ-
mara é o suficiente para 
atender nossa cidade. Para 
mim não tem necessidade 
de aumentar. Eu vejo bas-
tante gente reclamando de 
falta de atenção na saúde 
e educação, nas escolas. Os 
vereadores tem que tentar 
melhorar um pouco”.

Leandro Barbosa 
Rodrigues, 32 anos, 
pintor, Vila Rica.

“Eu acho que não é viável 
o aumento de vereadores, 
eu acho que se trabalhar 
um pouco mais o que tem 
representa a população. 
A cidade precisa de uma 
atenção maior no geral. 
Precisa de atenção na se-
gurança, tudo tem que ter 
mais atenção de todos da 
Câmara”. 

Odilon Alves de Assunção, 
67 anos, taxista,
Campo Belo.

Enquete em Pinda mostra rejeição com 
projeto de número maior de vereadores
Para moradores, Legislativo peca com baixa atenção a bairros periféricos; economia pauta preocupações

Da Redação 
Pindamonhangaba

Com o cenário político em 
baixa, a falta de credibilidade 
deve ser um dos principais 
obstáculos para projetos que 
apontem para o aumento no 
número de cadeiras nas câma-
ras. Enquanto Cruzeiro pode 
voltar a debater o tema, como 
tenta o vereador Paulo Vieira, 
do PR (leia texto na página 3), 
em Pindamonhangaba não 
faltam críticos nas ruas sobre 

a possibilidade.
O número de vagas nas câ-

maras municipais tem motiva-
do debates em várias cidades 
da região. Com opiniões divi-
didas, eleitores questionam 
desde o custo de um Legislativo 
aos cofres públicos como a 
verdadeira representatividade, 
muitas vezes escassa na maio-
ria dos municípios.

Cidades que anteriormente 
tiveram o número reduzido de 
parlamentares por determina-
ção da Justiça Eleitoral, há cer-

ca de 12 anos, receberam pela 
mesma legislação a liberdade 
opcional de adequar a quanti-
dade de vereadores de acordo 
com seu colégio eleitoral.

Pindamonhangaba com seus 
164 mil habitantes, mantém 

sua representatividade no 
Legislativo com 11 vereadores, 
podendo elevar este número 
em até 21, dependendo da 
vontade política e do enten-
dimento da necessidade em 
questão. Para que a Câmara 

aumente o número de cadeira 
na legislatura seguinte, a atual 
precisaria apenas da elabora-
ção e aprovação de um projeto 
de resolução, informando o 
Tribunal Superior Eleitoral 
sobre a quantidade aprovada 

por maioria simples dos votos 
em plenário.

Para sentir o que pensam os 
eleitores sobre a quantidade 
de vereadores no município, a 
reportagem do Jornal Atos foi 
às ruas para ouvir os eleitores.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº1000934-33.2017.8.26.0102. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Cachoeira Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma Desapropriação - Desapropriação 
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra José Cipriano Neto, 
objetivando a desapropriação do imóvel matricula 504, referente a uma área de 
2.371,46m² (dois mil, trezentos e setenta e um metros e quarentas e seis decímetros 
quadrados), localizada na Rua Abílio Freitas e 29 de Março, Bairro Etelvina, Margem 
Esquerda, no Município de Cachoeira Paulista/SP, de propriedade de JOSÉ 
CIPRIANO NETO, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 
019.202.658 -56, residente na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nº 500, Centro, CEP 
12630-000, do município de Cachoeira Paulista/SP o requerido, declarados de 
utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o 
prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cachoeira Paulista, aos 06 de 
março de 2019. 


