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Pinda aprova novas concessões 
trabalhistas para servidores
Projeto permite faltas abonadas e licenças-prêmio; categoria cobra mudanças há vinte anos 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Atendendo uma antiga 
reivindicação dos servidores 
municipais de Pindamonhan-
gaba, a Câmara aprovou por 
unanimidade na última ses-
são o projeto do Executivo 
que concede faltas abonadas 

e licença-prêmio à categoria. 
Com a regulamentação, os 
funcionários não necessita-
rão mais acionarem a Justiça 
em busca do cumprimento 
das concessões trabalhistas.

Há quase duas décadas, 
tornou-se rotina servido-
res de Pindamonhangaba, 
principalmente do setor da 

Educação, ingressarem com 
ações judiciais contra a Pre-
feitura cobrando os benefí-
cios trabalhistas, que apesar 
de não serem determinados 
por lei, são aplicados em 
diversas cidades do País.

Com o aval legislativo na 
última segunda-feira, os mais 
de 3,5 mil servidores terão 

A Prefeitura de Pindamonhangaba, que garantiu direito a seis faltas abonadas para mais de 3,5 mil servidores municipais em proposta do prefeito Isael Domingues (fotos)
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direito a seis faltas abonadas 
(relevadas) por ano, ou seja, 
mesmo não indo trabalhar, 
os funcionários não sofrerão 
descontos salariais, mas não 
serão permitidas ausências 
consecutivas ou mais de uma 
por mês.

A lei municipal determina 
que só serão aceitas exce-

ções caso o colaborador 
comprove, mediante a apre-
sentação de atestados, que 
acompanhará algum familiar 
em consultas médicas. O 
servidor deverá também co-
municar a futura falta ao seu 
superior hierárquico com 
uma antecedência mínima 
de 48 horas.  

O benefício da licença-
-prêmio possibilitará ao 
funcionário que, a cada cinco 
anos trabalhados, ele tenha 
o direito de se ausentar de 
sua função por três meses 
sem descontos salariais.

A aprovação de uma emen-
da apresentada pelo vere-
ador Renato Nogueira, o 
Renato Cebola (PV), também 
garantirá que os benefícios 
sejam concedidos de forma 
retroativa aos servidores 
municipais que atuam pelo 
menos desde 2014 na Pre-
feitura.

Em seu projeto encami-
nhado à Câmara, em 12 
de setembro de 2018, o 
prefeito Isael Domingues 
(PR) frisou que “os direitos 
concedidos não onerarão de 
forma significativa os cofres 
públicos, bem como cola-
borarão para a diminuição 
de faltas justificadas e tra-
rão mais qualidade de vida 
profissional aos servidores 
públicos municipais (trecho 
do documento)”. 

O secretário de Educa-
ção, Júlio Cesar do Valle, 
ressaltou a importância 
da aprovação da proposta, 
que atingirá mais de 1,2 
mil colaboradores do setor. 
“Certamente esta foi uma 
vitória significativa, que 
regulamentará estas im-
portantes concessões aos 
servidores municipais. Há 
muitos anos acompanhamos 
a luta da categoria, princi-
palmente dos professores, 
que era obrigada a entrar na 
Justiça em busca das faltas 
abonadas e da licença-prê-
mio. Além de democrática, 
esta iniciativa do prefeito 
foi muito humana”.

Cidades da região voltam a 
preocupar com aumento de 
15% de mortes em março

Lucas Barbosa
Região

Um levantamento divulga-
do pela SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de 
São Paulo) na última semana 
revelou que a RMVPLN (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou em março um au-
mento de 15% no número de 
vítimas de assassinatos, no 
comparativo com o mesmo 
período de 2018, saltando de 
26 para 30 casos. Totalizando 
as ocorrências do primeiro 
trimestre do ano, as quatro 
cidades mais violentas da re-
gião foram Jacareí, Taubaté, 
Caraguatatuba e Cruzeiro.

De acordo com os dados do 
Estado, em março 27 pessoas 
da região foram vítimas de 

homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) 
e outros três de latrocínios 
(roubo seguido de morte).

Com quatro assassinatos 
cada, Caçapava, Caragua-
tatuba e Jacareí foram os 
municípios mais violentos 
do terceiro mês do ano. Na 
sequência aparece Lorena 
com três homicídios dolosos.

As demais cidades que re-
gistraram mortes violentas 
foram Aparecida (1), Cruzeiro 
(2), Cunha (1), Guaratinguetá 
(2), Natividade da Serra (1), 
Pindamonhangaba (1), Rosei-
ra (1), Taubaté (2) e São José 
dos Campos (2).  

Abril – Para a preocupação 
da população e das autorida-
des policiais, abril também foi 
um mês marcado pela violên-
cia na região. Terceira cidade 

mais violenta no primeiro 
trimestre, Caraguatatuba 
registrou um crime que cho-
cou os moradores do bairro 
Indaiá. Na manhã da última 
terça-feira, por volta das 7h, 
um empresário de 41 anos 
foi assassinado no interior 
de seu restaurante.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima tomava 
café em uma mesa, próximo 
a uma janela, quando um 
criminoso se aproximou do 
vidro, efetuando um disparo 
de arma de fogo. Atingido na 
cabeça, o empresário morreu 
no local.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
caso, mas até o fechamento 
desta edição a motivação e o 
responsável pelo crime ainda 
não haviam sido descobertos.

No último dia 27, foi a vez 
de moradores famílias do 
Bairro da Cruz, em Lorena, 
presenciarem a execução de 
um motociclista de 37 anos, 
que possuía antecedentes cri-
minais por tráfico de drogas.

Câmeras de um posto de 
combustíveis flagraram o 
momento em que a vítima é 
atropelada por um carro na 
avenida Sete de Setembro, por 
volta das 11h. Na sequência, 
dois homens desceram do 
veículo e efetuaram 18 dispa-
ros contra o motociclista, que 

Dados apontam 27 homicídios dolosos e três 
latrocínios; Caraguatatuba e Cruzeiro estão entre 
as mais violentas do primeiro trimestre de 2019

A Polícia Militar, em Cruzeiro; desafio de conter a violência na região ainda enfrenta obstáculos no dia a dia
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morreu no local. De acordo 
com a Polícia Civil, a principal 
hipótese é que a execução 
tenha sido motivada por 
um acerto de contas. Até o 
fechamento desta edição, os 
atiradores ainda não haviam 
sido identificados. 

Trimestre – Na soma de re-
gistros entre janeiro e março, 
a região contabilizou oitenta 
homicídios dolosos e cinco 
latrocínios. Neste período, 
Jacareí e Taubaté dividem o 
posto de mais violentas com 
nove assassinatos.

Fechando o grupo das mais 
aparecem Caraguatatuba e 
Cruzeiro com oito ocorrên-
cias cada.

Os outros municípios que 
tiveram moradores assassi-
nados no primeiro trimestre 
foram Aparecida (2), Caça-
pava (4), Campos do Jordão 
(1), Canas (1), Cunha (2), 
Guaratinguetá (5), Lorena (6), 
Natividade da Serra (1), Pin-
damonhangaba (6), Queluz 
(3), Roseira (2), São José dos 
Campos (7), São Sebastião 
(2), Tremembé (2) e Ubatuba.
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Bastidores da Política

Rafael Goffi

Ubatuba - Após a Prefeitura in-
vestir em obras de adequações, a 
Santa Casa conquistou a liberação de 
funcionamento de seu centro cirúrgico 
na tarde da última terça-feira. A notícia 
foi comemorada pelas ruas da cidade, 
que durante a temporada tem seu siste-
ma de saúde sobrecarregado devido à 
visitação de turistas. Contando com o 
esforço do prefeito Délcio Sato (PSD) 
e sua equipe, o centro cirúrgico, que 
estava interditado desde novembro 
de 2017, foi totalmente reformado e 
adequado às exigências da Vigilância 
Sanitária. Buscando solucionar o caos 
estrutural e financeiro que a Santa Casa 
enfrentava, Sato interviu na adminis-
tração do hospital em maio de 2018, 
e procedeu diversas outras melhorias 
como criação da ala pediátrica, implan-
tação de 33 leitos e aquisição de um 
novo aparelho de tomografia. 

Guaratinguetá - O vereador Pedro 
Sannini, que pode levar a Comissão de 
Ética da Câmara Municipal a tomar 
medidas mais severas em relação ao 
seu envolvimento em delido de batida 
de automóvel, embriaguez no volante 
e tentativa de mudar a versão dos fatos 
a caminho da Delegacia de Polícia. Na 
manhã de um dos dias de Carnaval, 
Pedro se envolveu em acidende (sem 
vítimas) quando procusava um ende-
reço suspeito no bairro da Cabelinha, 
em Lorena. Segundo um dos membros 
da Comissão de Ética, a narrativa do 
vereador está em desconformidade 
com os fatos narrados nos dois bo-
letins de ocorrência encaminhados à 
Casa de Leis para as possíveis sanções 
do regimento interno do Legislativo. 
Se comprovada a falta com a verdade, 
o parlamentar corre o risco de respon-
der a um processo de cassação. 

Perguntar não ofende
Quem mentiu à Comissão de 

Ética da Câmara de Guaratinguetá: o 
vereador Pedro Sannini ou a Polícia 
Civil no Boletim de Ocorrência - 
narrando o episódio de sua suposta 
embriaguez e tentativa de alterar a 
versão dos fatos numa das manhãs 
do Carnaval -  que chegou no Legis-
lativo para ser apurado?

O que muitos querem saber
Quais as personalidades que 

compõem a diretoria da Guarda 
Mirim de Guaratinguetá e quanto 
recebem por esta árdua tarefa', uma 
vez que há muito a instituição dei-
xou de ser filantrópica? Na polêmica 
do final da gratuidade no transporte 
público aos menores aprendizes 
- ainda chamados de 'guardinhas 
mirins', sobraram críticas ao prefeito 
Marcus Soliva, aos vereadores e a 
empresária dos ônibus então... só 
não falaram dos diretores da 'Guarda 
Mirim' e quanto eles cobram de 'pe-
dágio' no salário de seus afilhados...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o pre-

sidente da Câmara de Lorena, 
Maurinho Fradique e o vereador Fa-

bio Longuinho, 
principalmente 
se o assunto for 
a 'quebra '  do 
pacto oposicio-
nista da bancada 
dos Vieiras. E o 
que não deverá 
faltar serão os 

interessados em acender o fogo do 
churrasco!!!

Os votos da contradição
Os votos contrários dos vere-

adores Pedro 'Vieira', Longuinho 
'Vieira' e Elcinho Vieira não foram 
suficientes para impedir a aprovação 
do projeto que permite o Executivo 
de Lorena a alienação de algumas 
áreas públicas para levantar recur-
sos para remodelações da avenida 
Peixoto de Castro - principal via de 
acesso à cidade e outras obras de in-
fraestrutura em diversos bairros. Ah! 
O balbuciante Samuel Melo 'Vieira' 
teria votado contra se não tivesse se 
ausentado para ir ao banheiro, como 
não votou para a Zona Azul, na 
semana passada. É muita disenteria 
para um vereador só...

O que poucos sabiam...
...é que a Unimed de Lorena 

- leia-se Marcos Ude, cooperativa 
médica que a banca dos Vieiras de-
fende na Câmara, está depositando 
o valor devido do ISS numa conta 
'judicial', em resistência ao valor do 
tributo destinado a todas empresas 
de saúde do gênero que atendem na 
cidade. Enquanto isso, os vereadores 
que empregaram irmãs e parentes no 
hospital tentam retribuir a 'gentileza' 
buscando reduzir alíquota através de 
projeto no Legislativo. 

Entre a 'cruz e a espada'
Rolou entre os bem informados 

de Cachoeira que numa tentativa 
de evitar ser afastado pela Justiça, 
o prefeito Edson Mota estuda um 
afastamento amigável com seu vice, 
Domingos Geraldo, supostamente 
por 'indicação' médica. Parece que 
na mesma mesa que decidiram um 
apoio de fachada à futura candidatu-
ra de Torrada e Breno Arraia, Mota 
teria combinado de 60 a 90 dias de 
afastamento, condicionado ao vice 
não interferir na coleta do lixo, no 
transporte escolar e na locação de 
caminhões de um ex-prefeito. Per-
guntem ao Max!!!

Antecipando 
O vereador Rafael Goffi apro-

veitou o silêncio publicitário da 
administração Isael Domingues 

com relação à construção dos 236 
apartamentos do CDHU, em Mo-

reira César, para 
fazer seu comer-
cial. Ele fez uma 
live exclusiva e 
invadiu as redes 
sociais de Pin-
da, informando 
que participou 
do planejamento 
do conjunto em 

2012, quando era comissionado 
do órgão habitacional do governo 
paulista...

Remando sozinho
Quem observa o prefeito de 

Pinda, Isael Domingues, divulgando 
por conta própria suas obras e ações 
através das re-
des sociais, tem 
quase a certeza 
que tem 'mui-
ta' gente em sua 
administração 
' p a g a n d o  d e 
agente secreto' 
só assistindo as 
coisas acontece-
rem. Talvez seja 
por isso que muitos perguntam pelos 
balcões mais politizados da cidade, 
quando o vice, Ricardo Piorino, vai 
deixar de participar apenas das sole-
nidades de aplausos para 'arregaçar 
as mangas'?!? Ou não vai???

Segredo de 'estado' 
Os servidores municipais de Pin-

da ganharam mais um bom motivo 
para comemorarem esta semana. A 
Câmara aprovou o projeto do pre-
feito Isael Domingues que concede 
direitos a faltas abonadas (relevadas) 
e licenças-prêmio, antiga reivindi-
cação do funcionalismo público. O 
que surpreendeu os servidores foi o 
silêncio da Câmara quanto a falta 
de divulgação, que sequer publicou 
uma “notinha” em seu site oficial, 
pelo menos até a última sexta-feira. 
Disseram que se não fosse o pessoal 
que ‘zoa a plateia’ nos dias de sessão, 
o fato poderia passar despercebido, 
já que a Prefeitura também é ruim de 
informações. Em resumo, teve gente 
criticando a “política da mordaça”, 
aparentemente implantada na Casa 
de Leis pelo atual presidente Felipe 
César, que leva a fama de racionali-
zar informações a imprensa regional. 

Superexposição 
A figura do secretário de Obras 

José Cleber, sempre ligada ao prefei-
to Thales Gabriel em todos eventos 
especiais de Cruzeiro, deu margem 
ao mercado político de quem poderá 
ser seu sucessor ou quem sabe, o 
eventual vice, caso a função não 
seja mais interessante 'ao ou com' o 
Dr. Davi, na disputa pela reeleição. 
Quem viver verá!!!

Filme repetido
Corre na boca pequena de Cru-

zeiro que articuladores da provável 
candidatura à reeleição do prefeito 
Thales Gabriel, pensam em montar 
um grupão para repetir o efeito 
Câmara da eleição de 2016, onde 
todos acentos do Legislativo foram 
preenchidos pelo palanque gover-
nista. Detalhe: os que sobraram na 
oposição, também articulam uma 
'candidatura majoritária unificada' 
para tentar barrar a reeleição de 
Thales, e da mesma forma garantir 
o maior número de vereadores na 
futura Câmara. Disseram que esta 
candidatura deverá ser generosa do 
ponto de vista econômico...

Cara ou coroa
Segundo os cientistas políticos 

de Potim, a eleição local pode seguir 
em duas condições: com ou sem 
João Cascão. Se de fato o ex-pre-
feito não for candidato, a equipe de 

Erica Soler para reeleição terá que se 
preocupar apenas com o talentoso e 
silencioso Emerson Tanaka. Porém, 
se na lista de concorrentes estiver 
João Cascão, aí a 'parada é mais 
embaixo' e mais cara, porque se o 
homem vier, será para arrebentar...

O perigo vem do vizinho
Comenta-se no eixo Aparecida-

Potim a deselegância do prefeito 
Ernaldo Marcondes em 'engordar' o 
mais novo concorrente da prefeita da 
cidade vizinha, Erica Soler tem sido 
notado em toda região. De acordo 
com a patuleia, o advogado Marco 
Aurélio tem feito da Prefeitura da 
Terra da Padroeira seu QG para 
monitorar e traçar planos para 2020 
como  provável candidato a prefeito 
de Potim. Isto que é vizinho bom...

Contra o tempo
Em ritmo acelerado Agnaldo 

Almeida Mendes - o Xeroso do 
Supermercado assume como pre-
feito em exercício de Piquete e, 

segundo comen-
tários, 'de bem' 
com a Câmara 
(falam em 100% 
de apoio). Pelo 
que rola nas ro-
das políticas da 
cidade, devido 
a imprevisibili-
dade de tempo 

de seu mandato, Xeroso está bus-
cando combinar sua reeleição com 
os eleitores, aproveitando a posse 
do mandato. Ah! Sobre o limpa que 
pretende dar nos comissionados, 
disseram que será a única alternativa 
para fazer a máquina pública andar. 
Perguntem a Fátima da Teca!!! 

Se Maomé não vai...
...à montanha... Ao contrário 

da maioria dos agentes políticos no 
exercício do mandato que se escon-
dem ou dão grandes doses de “chá de 
cadeira” na população, o prefeito de 
Ubatuba Délcio Sato (PSD) colocou 
em prática seu programa ‘Gabinete 
Itinerante’. Acompanhado por oito 

secretários, o chefe do Executivo 
ouviu de perto as sugestões e rei-
vindicações das famílias do bairro 
Estufa II. A iniciativa de Sato em ir 
ao encontro dos moradores ocorrerá 
mensalmente, e se estenderá a todas 
as regiões da cidade litorânea. A 
ação que busca facilitar o contato 
entre o poder público e a população 
está rendendo progresso nas ações 
e muita ‘dor de cotovelos’ na opo-
sição...

Quem compara vota... E por 
falar em caminhar de perto com 
os moradores de Ubatuba, a visita 
ao Estufa II também serviu para o 
prefeito Sato acompanhar de perto 
a realização de diversas obras de 
melhoria, como drenagem e recupe-
ração da pavimentação, que contam 
com um investimento municipal de 
mais de R$ 2,4 milhões. 

Mensagem cifrada
Quem diria, bastou tirar a caneta 

da mão daquele emergente que dis-
simulou durante o biênio passado 
inteiro para a 'matilha' se disper$ar. 
Foram dois anos surfando com o 
dinheiro público - alimentando a 
quadrilha de seu consanguíneo que 
atua de forma regional. Agora, a trai-
ragem começou, tem 'lobo comendo 
lobo'. Até aquele 'lusco-fusco' pas-
sou morder a mão de quem distribuia 
sua ração, ruivando em tom alto na 
gratuidade do Facebook...

Isael Domingues

Fradique X Longuinho

Agnaldo Almeida

Ao lado de assessores, Sato atende moradora

João Pita assume 
secretaria que 
tem o com quarto 
maior orçamento

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretaria de Turismo de 
Guaratinguetá tem um novo líder. 
Intocável desde o início da gestão 
de Marcus Soliva (PSB), Felício 
Murade foi exonerado após reco-
mendação do Ministério Público, 
que indicava que o chefe da pasta 
não poderia exercer as funções de 
secretário municipal e professor 
universitário. Murade, que é pro-
fessor da Unitau, foi substituído 
pelo vereador João Pita (PSB), que 
se afastou do Legislativo. 

Na última semana, durante lan-
çamento do Festival da Truta do 
Gomeral, que será realizado em 
julho deste ano, o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) agradeceu Murade e 
citou que Pita é preparado e possui 
"boas articulações políticas", o que 
facilitaria a aprovação de projetos 
futuros e recebimento de recursos.

Estância Turística e cidade do 
primeiro santo católico brasilei-
ro (Frei Galvão), Guaratinguetá 
recebe recursos destinados pelo 
Dade (Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias) 
conforme apresenta novos pro-
jetos. O setor é foco de ações de 
desenvolvendo, mas ainda fica 

abaixo de ser melhor explorado, 
se comparado com as vizinhas de 
Aparecida e Cachoeira Paulista, 
que contam com a estrutura de 
instituições religiosas como o 
Santuário Nacional de Aparecida 
e a Comunidade Canção Nova. A 
valorização do setor é, segundo 
Murade, gradativa nos últimos 
anos. “Quando assumimos a secre-
taria, o orçamento do Turismo era 
o 17º do município. Hoje, o nosso 
orçamento é o quarto, atrás de 
Educação, Saúde e Administração. 
O mais importante foi que nós 
estabelecemos bons relacionamen-
tos para articular o setor. Temos o 
Conselho Municipal participativo. 
Na maioria das comunidades nós 
temos grupos parceiros para 
empreender eventos e o desen-
volvimento turístico”, afirmou o 
ex-secretário.

A passagem de visitantes de 
Aparecida para Guaratinguetá leva 
cerca de setecentos mil turistas ao 
Santuário de Frei Galvão. A Prefei-
tura trabalha para finalização de 
obras no Centro Histórico para 
permitir o fluxo de pessoas por 
pontos turísticos como o Mercado 
Municipal, a Estação Ferroviária, a 
Matriz de Santo Antônio e a Casa 
e Museu de Frei Galvão.

Antes, o orçamento do Turismo 
era de R$ 5 milhões por ano. Se-
gundo Murade, a pasta recebe atu-
almente R$ 17 milhões. “Boa parte 
desse recurso são de projetos do 
Dade. Todos os nossos projetos 
estão em dia, com documentação 
perfeita e contrato assinado. Es-
tamos aptos a receber as verbas", 
concluiu o ex-secretário.

Pita discursou brevemente no 
evento de lançamento do Festival 
da Truta, e ressaltou que trabalha-
rá para dar sequência ao trabalho 
que vinha sendo desenvolvido. 
“Não vou inventar a roda. É claro 
que vamos aproveitar tudo o que 
está dando certo, e daremos sequ-
ência. É importante estar alinhado 
com o prefeito Soliva sobre as 
questões do setor”.

Câmara – A cadeira de João Pita 
na Câmara foi ocupada pelo pri-
meiro suplente de sua coligação, 
Dr. Werneck (PSB). O parlamentar 
ocupará a vaga de Pita também 
nas comissões permanentes.

Ex-vereador é nomeado secretário para 
vaga de Felício Murade no Turismo; 
Soliva cita articulações políticas 
como um dos motivos para escolha

João Pita, o novo secretário de Turismo

Fotos: Arquivo Atos
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-

nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – ótimo estado. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
ALUGO cama elás-

tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-

FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-

lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013

Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805
Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-

9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda

VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 06/2018.
PROCESSO Nº 14/2015

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2015
OBJETO: O presente termo tem por objetivo 
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA 
e execução do contrato firmado entre as 
partes, do Processo Administrativo n° 14/2015, 
da Concorrencia n° 02/2015, cujo o objeto 
é a execução da obra de construção da 
Creche Conjunto Habitacional Geraldo Silva 
de Carvalho - Convenio PAEM/Educação 
Infantil/2015-FNDE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CONCREVALE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. CNPJ nº 67.619.981/0001-
20. Data da Assinatura: 19/06/2018. 
Vigência: Inicio 26/06/2018 e termino em 
25/12/2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNCIPALDE SILVEIRAS
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03/2017.
PROCESSO Nº 14/2015

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2015
OBJETO: O presente termo tem por objetivo 
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA e 
execução do contrato firmado entre as partes, 
do Processo Administrativo n° 14/2015, 
da Concorrencia n° 02/2015, cujo o objeto 
é a execução da obra de construção da 
Creche Conjunto Habitacional Geraldo Silva 
de Carvalho - Convenio PAEM/Educação 
Infantil/2015-FNDE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CONCREVALE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. CNPJ nº 67.619.981/0001-
20. Data da Assinatura: 22/06/2017. 
Vigência: Inicio 26/06/2017 e termino em 
25/06/2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERIAS
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04/2017
PROCESSO Nº 14/2015

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2015
OBJETO: O presente termo tem por objetivo 
o ACRESCIMO AO VALOR DO OBJETO 
do contrato firmado entre as partes da 
Concorrencia n° 02/2015, cujo o objeto é 
a contratação de empresa especializada 
para execução da obra de construção da 
Creche Conjunto Habitacional Geraldo Silva 
de Carvalho - Convenio PAEM/Educação 
Infantil/2015-FNDE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CONCREVALE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. CNPJ nº 67.619.981/0001-
20. Data da Assinatura: 24/08/2017. Valor após 
o aditamento: R$ 1.837.385,50 (um milhão, 
oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta 
e cinco reais e cinquenta centavos)

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 05/2017
PROCESSO Nº 14/2015

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2015
OBJETO: O presente termo tem por objetivo o 
REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 
dos valores contratados dos serviços e materiais 
para a Execução da obra de construção da 
Creche Conjunto Habitacional Geraldo Silva 
de Carvalho - Convenio PAEM/Educação 
Infantil/2015-FNDE, conforme Contrato firmado 
entre as partes da Concorrencia n° 02/2015, 
Processo Administrativo n° 14/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CONCREVALE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. CNPJ nº 67.619.981/0001-
20. Data da Assinatura: 30/08/2017. Valor 
após Reequilibrio Econômico Financeiro: R$ 
2.109.778,71 (dois milhões, cento e nove mil, 
setecentos e setenta e oito reis e setenta e 
um centavos)

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVERIAS
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 07/2018.
PROCESSO Nº 14/2015

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/2015
OBJETO: O presente termo tem por objetivo 
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA 
e execução do contrato firmado entre as 
partes, do Processo Administrativo n° 14/2015, 
da Concorrencia n° 02/2015, cujo o objeto 
é a execução da obra de construção da 
Creche Conjunto Habitacional Geraldo Silva 
de Carvalho - Convenio PAEM/Educação 
Infantil/2015-FNDE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CONCREVALE INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. CNPJ nº 67.619.981/0001-
20. Data da Assinatura: 20/12/2018. 
Vigência: Inicio 26/12/2018 e termino em 
25/06/2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2019
CONVITE Nº 04/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 04/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de reforma da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Bom Jesus e construção de 
muro de divisa", considerando a ata de julgamento da proposta, emitida 
pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, 
adjudicando o objeto à empresa J. DE A. BENEDICTO CONSTRUÇÃO 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.667.701/0001-35 pelo valor de R$ 
35.000,85 (trinta e cinco mil reais e oitenta e cinco centavos). Fica a 
empresa vencedora convocada para a assinatura da termo Contratual 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 03 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 013/2019
CONVITE Nº 05/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 05/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de reforma das 
quadras cobertas Ernesto Carolino das Neves, Arcênio Ângelo da Silva, 
Nicolau Calderaro Fialho e Benedito Daniel Mota da Silva, no município 
de Silveiras", considerando a ata de julgamento da proposta, emitida 
pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, 
adjudicando o objeto à empresa FELIPE L. C. BRAGA ME, inscrita no 
CNPJ nº 15.017.765/0001-01 pelo valor de R$ 189.750,00 (cento e oitenta 
e nove mil, setecentos e cinquenta reais). Fica a empresa vencedora 
convocada para a assinatura da termo Contratual no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 03 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2019
CONVITE Nº 06/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 06/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de reforma na 
EMEIEF Dom Edmund Benedict Nugent, com substituição do telhado 
e execução de pintura, incluindo o forro, no município de Silveiras", 
considerando a ata de julgamento da proposta, emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto 
à empresa CONSTRUTORA EMA DO VALE EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 29.450.708/0001-26 pelo valor de R$ 106.556,19 (cento e seis mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco e seis reais e dezenove centavos). Fica 
a empresa vencedora convocada para a assinatura da termo Contratual 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 016/2019
CONVITE Nº 07/2019

O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite, sob o nº 07/2019, cujo objeto é "Contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de construção do 
Velório Municipal, com área de 130,0 m², no município de Silveiras", 
considerando a ata de julgamento da proposta, emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto 
à empresa J. DE A. BENEDICTO CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 27.667.701/0001-35 pelo valor de R$ 130.941,20 (cento e 
trinta mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Fica a 
empresa vencedora convocada para a assinatura da termo Contratual 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe 
o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 06 de maio de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 248/19-
SUP; 2932/19- GPRO, com fundamento no Art. 25, 
inciso III da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa responsável pela prestação 
de serviço de supervisão clínico institucional para o 
Centro de Atenção Psicossocial-CAPS e o Núcleo 
de Apoio à Família - NASF, para contratação da 
seguinte empresa:
PEDRO IVO FREITAS DE CARVALHO YAHN 
28548229861 CNPJ Nº: 30.356.856/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por 
meio deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, 
são eles: ARETUSA DE LIMA SANT ANA RG: 339282514; PAMELA 
CRISTINA SANTOS LIMA DA SILVA RG: 488793609; JANAINA ROSA 
DO SANTOS RG: 377486346; ROGERIA DE PAULA BARBOSA RG: 
18047782-1; FERNANDA RIBEIRO RG: 37.715.712-0; ISABELLA DE 
FARIA MARTINS RG: 601559198; JULIANA RAMOS RODRIGUES 
RG: 59090999; GIULIANE FERREIRA MANZELLA RG: 200022903; 
SARA THEODORO BRASIL RG: 60.389.183-4; DENISE MOLINA RG: 
188821089; FRANCIS LUZ ALVES VILELA DE SOUZA RG: 11581966-6;
MARCIA DALVA MACHINSKI RG: 6008288-0; CRISTIANE APARECIDA 
DE ALMEIDA RG: 282433533; ANGELA CRISTINA FARIAS RUEDA 
RG:306334847; OLDER JOSE ARISTIDES LEITE RG: 547798787; 
STEPHANIE BARBOSA DE FREITAS RG: 42662013-6; IARA DA 
CONCEICAO SANTOS CHAMAS RG: 067063727; MEALNE SILVA DE 
ANDRADE RG: 118363084; GLAUCIELEN DE SSOUZ E SILVA RG: 
17012808.
Lorena, 06 de MAIO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por 
meio deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, 
são eles: DIEGO DE SÁ LACOMBE RG: 19578667; LUCIANA PIZARRO 
MARTINS GOMES RG: 356428658; RODRIGO DE SOUZA RABELO 
RG: 3508117297; .
Lorena, 28 de MARÇO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 52/19 – PP Nº 23/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME
CNPJ: 12.812.242/0001-69
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo tem como objeto a
diminuição do valor dos itens do Contrato nº 52/19, decorrente do Processo 
Licitatório nº 93/19, Pregão Presencial nº 23/19, firmado em 09 de abril de 2019, 
em virtude da renúncia de parte do lucro pelo contratado.
CLÁUSULA SEGUNDA - Pelo presente termo aditivo, fica reduzido 10% (dez por 
cento), equivalente a R$ 2.549,82 (dois mil quinhentos quarenta e nove reais 
oitenta e dois centavos), do valor dos itens do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA – A cláusula 4.1 do contrato nº 52/2019 passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“O valor total da contratação é de R$ 22.948,40 (vinte e dois mil novecentos 
quarenta e oito reais e quarenta centavos)”.
CLÁUSULA QUINTA – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária
referente ao contrato original.
CLÁUSULA SEXTA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
CLÁUSULA SÉTIMA - O presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2019.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE CONTRATO 

Nº 67/19 ref. ao PP Nº 27/2019 – PROC Nº 55/19
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Termo de Ratificação
do processo acima referido, onde lê-se “Aquisição 
de bebedouros para fixação em parede para uso nas 
escolas e Creches Municipais, de forma que possam 
se fixados em diferentes alturas para atender alunos 
da rede municipal de ensino”, leia-se “Aquisição 
de bebedouros de pressão Inox para atender as 
necessidades de diversos setores da Prefeitura de 
Lorena”. O restante permanecerá o mesmo

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 249/19-
SUP; 2802/19- GPRO, com fundamento no Art. 25, 
inciso III da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa responsável pela prestação 
dos serviços artísticos do Grupo Viola Caipira Cordas 
da Mantiqueira, cuja apresentação será realizada 
no dia 12 de maio de 2019, para contratação da 
seguinte empresa:
NELSON MORTONI DA SILVA ME
CNPJ Nº: 07.514.124/0001-34

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 

Nº 50/19 PROC. Nº 250/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de
preços para aquisição de bolsa maternidade e 
trocador de fralda portátil para atender as gestantes 
do município de Lorena que realizam o pré-natal na
atenção básica pelo período de 12 (doze) meses, 
a realizar-se às 09h30min do dia 21 de Maio 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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Fundac oferece cursos gratuitos em Ubatuba
Da Redação
Ubatuba

A Fundac (Fundação da 
Criança e do Adolescente 

de Ubatuba) está com inscri-
ções abertas para oficinas 
gratuitas voltadas para 
crianças e adolescentes, 
de 8 a 18 anos. Em 2019, 
as aulas serão de capoeira, 
desenho, jiu-jitsu, judô, 
taekwondo, violão e xadrez.

Prefeitura aguarda aprovação do Estado para 
contar com posto do Poupatempo em Cruzeiro
Guará, Pinda e Caraguá já contam com o serviço; Executivo deve buscar parceria com iniciativa privada

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, que está à frente de projeto que busca a implantação de um posto do Poupatempo para a cidade

Fotos: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Cruzeiro

Cruzeiro busca condições 
para tornar realidade o sonho 
de contar com uma unidade do 
Poupatempo. Uma indicação 
da deputada estadual Letícia 
Aguiar (PSL) ao governo do 
Estado pede a instalação do 
serviço no município. Além 
da indicação, a parlamentar 
apresentou um projeto de lei 
que autoriza o Poder Executivo 
a viabilizar a iniciativa, que 
atenderia mais de 450 mil 
pessoas.

Atualmente existem 72 uni-
dades do Poupatempo nos 
645 municípios paulistas. Na 
região do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte são cinco postos, 
em Caraguatatuba, São José 
dos Campos, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba e Taubaté. 
De acordo com a deputada, as 
unidades não são suficientes 
para atender toda a deman-
da das 39 cidades da região, 
com cerca de 2,5 milhões de 
habitantes.

Segundo o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD), após 
aprovação do Estado para iní-

cio da implantação, o Executivo 
pretende trabalhar junto à ini-
ciativa privada, como já é feito 
na unidade em Taubaté, em 
parceria com o supermercado 
Shibata. “A gente pretende bus-
car alguma rede de mercado, 
lojista para fazer essa parceria. 
Não seria no formato de Gua-
ratinguetá com prédio próprio. 
Nesse contexto, o município 
entraria com contrapartida de 
mão de obra e qualquer outro 
tipo de fomento financeiro que 
fosse necessário”.

Fonseca não quis dar mais 
detalhes sobre a possível ins-
talação da unidade. Segundo 
ele, o pedido ainda é muito 
precoce. “Há uma previsão de 
o Estado aumentar o número 
de Poupatempo, e a deputada 
se antecipou e protocolou um 
projeto de lei para nossa cida-
de”, contou.

Nas unidades do Poupatem-
po os usuários têm acesso à 
emissão de documentos como 
RG, CNH e carteira de trabalho; 
Detran (licenciamento de veí-
culos, registro, transferência); 
solicitação de serviços como 
pavimentação, iluminação pú-
blica e sinalização de trânsito.

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

As atividades serão ofe-
recidas na sede da Fundac, 
à avenida Professor Tho-
maz Galhardo, nº 865, e 
no Espaço de Convivência, 
rua Joaquim Cursino dos 
Santos, nº 60, ambos na 
região central.

As inscrições podem ser 
feitas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h, e das 
14h às 18h. É necessário 
comparecer pessoalmente 
em um dos locais que ofere-
cerão as aulas portando RG 
ou certidão de nascimento, 
RG dos pais ou responsá-
vel, declaração escolar e 
atestado médico para as 
aulas de atividades físicas. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3833-9119 ou 3832-1421.


