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RMVale tem recuo 
de 67% na criação 
de empregos no
primeiro trimestre
Guará e Pinda entram na lista com saldo positivo; 
número de vagas é menor que o início de 2018

Juliana Aguilera
Região

As cinco maiores cidades 
do Vale do Paraíba fecharam 
o primeiro trimestre de 2019 
com saldo positivo, mas 
recuo de 67% na criação de 
novas vagas. Guaratinguetá, 
Jacareí, Pindamonhanga-
ba, São José dos Campos e 
Taubaté geraram, ao todo, 
606 vagas nos três primeiros 
meses do ano, contra 1.858 
vagas no mesmo período 
em 2018.

Em Guaratinguetá, o setor 
que mais gerou empregos foi 
a administração pública, com 
313 novas vagas. Já a maior 
baixa foi no comércio, com 

menos 166 postos de servi-
ço. O total do trimestre na 
cidade foi 383 novas vagas.

Já Pindamonhangaba teve 
destaque nos setores de 
serviços e indústria de trans-
formação, com 233 e 214 
vagas, respectivamente. No 
comércio, foram 145 postos 
fechados. A cidade fechou 
o período com 252 novos 
empregos.

No primeiro trimestre de 
2018, Guaratinguetá fechou 
com saldo positivo de 534 
novos postos e Pindamo-
nhangaba com 792. Outros 
dados divulgados pelo Caged 
também apontam sobre os 
valores referentes a março. 
Guaratinguetá criou 764 no-

vas vagas, mas desligou 776 
funcionários, terminando o 
mês com saldo negativo (-12 
empregos). Já Pindamonhan-
gaba criou 878 novos postos 
e fechou 728, tendo saldo 
positivo (+150 empregos).

No mesmo período em 
2018, Guaratinguetá criou 
206 novos empregos e Pin-
damonhangaba fechou 115 
postos de trabalho. O IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) estima 
que, em março, existam 
13,4 milhões de desempre-
gados em todo o País. Em 
Guaratinguetá, moradores 
buscam empregos nos PATs 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador).

Aline Santana, 29 anos, 
procurou o posto com Katia 
Moura, 24 anos. Desempre-
gadas há seis meses, elas 
buscam uma vaga para su-
permercado. “Viemos aqui 
no PAT de manhã, depois 
fomos ver uma vaga em 
Aparecida, e agora a tarde 
voltamos para Guará por 
causa de outra vaga”, expli-

cou Aline, que contou que a 
busca é cada vez mais difícil.

A supervisora do PAT de 
Guaratinguetá, Eliete Ar-
rezzi, afirmou que nos úl-
timos dois meses a média 
de atendimento diário é de 
250 pessoas. “Devido a um 
comércio que virá para a 
cidade, estamos fazendo essa 
média de atendimento de 

carteira e seguro desempre-
go”, explicou, mostrando que 
a movimentação de busca 
e dispensa de empregos é 
maior de janeiro a junho.

Atualmente, o PAT de Gua-
ratinguetá oferece uma mé-
dia semanal de 53 vagas, 
além dos serviços de carteira 
de trabalho e seguro desem-
prego.

Aviso de contratação no comércio de Guaratinguetá; 2019 começou com baixa para gerasção no Vale
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Câmara revoga reajuste de vereadores em Guará

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram de forma 
unânime a revogação do 
reajuste dos subsídios dos 
parlamentares. A recompo-
sição fixada em 7,54% acom-
panhava o IGPM (Índice 
Geral de Preços do Mercado) 
e havia sido aprovada em vo-
tação realizada em fevereiro, 
também de forma unânime.

O percentual foi o mesmo 
concedido para os servidores 
da Câmara Municipal, mas 
para os trabalhadores, não 
haverá impacto da revoga-
ção, destinada exclusivamen-
te aos vereadores.

No início de abril o Mi-
nistério Público abriu uma 
investigação sobre os re-
ajustes acumulados entre 
2017 e 2019, após receber 
denúncias de moradores de 
Guaratinguetá que questio-
navam a diferença de valores 
reajustados nesse perío-
do. Os parlamentares tive-
ram reajuste acumulado de 
17,94%, enquanto a variação 
do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) foi de 
11,34% no mesmo período. 
A representação questio-
nava a escolha do índice, 
mesmo com o Legislativo 
não tendo a obrigatoriedade 
constitucional de seguir um 
apontador específico.

Recomposição de 7,54% foi aprovada em fevereiro, mas acabou barrada após apontamento de irregularidades

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho Celão 
(PSD), afirmou que a Casa 
tomou conhecimento de 
jurisprudências de que os 
vereadores não têm direito 
à recomposição salarial. 

Após isso, foi elaborado o 
projeto que entrou em vo-
tação na última semana e 
acabou aprovado de forma 
unânime.

“É um projeto preventivo 
que nos dará total segu-

rança para possíveis desdo-
bramentos com a Justiça, 
de forma negativa, para a 
imagem da Câmara da nos-
sa cidade. Afinal de contas, 
estamos revogando esse 
reajuste, respeitando essa 

nova decisão do Tribunal de 
Justiça”, explicou. “Revoga-
do esse artigo, entendemos 
que estamos dando por sa-
nada essa discussão dentro 
da Câmara”, afirmou Celão

Questionado se a Câmara 

passará a votar reajustes de 
subsídios dos vereadores 
apenas para futuras legisla-
turas, e não para as atuais, 
ele destacou que não existe 
mais essa recomposição sa-
larial anual do subsídio dos 
vereadores. “A prática mais 
correta é fixarmos o subsídio 
para a próxima legislatura, 
ou seja, o vereador não vota 
o seu aumento, ele fixa o 
reajuste para a próxima 
legislatura", concluiu.

O documento aprovado em 
plenário deixa claro que a 
revogação é retroativa a par-
tir de 1 de maio e não haverá 
devolução do percentual 
recebido no período em que 
o reajuste esteve em vigor.

Alteração – O projeto 
de lei (PL) aprovado pelos 
vereadores revoga um dos 
artigos da lei municipal que 
dispõe sobre a reposição 
salarial dos servidores da 
Câmara Municipal. O artigo 
4 é o que determina o rea-
juste de 7,54% referente aos 
subsídios dos vereadores. 
O PL determina que assim 
que a lei entrar em vigor, 
na data de publicação serão 
retroagidos os seus efeitos 
e revogando as disposições 
em contrário. Até então, os 
reajustes dos vereadores 
acompanhavam o mesmo 
percentual de recomposição 
concedido aos servidores da 
Câmara.

Sessão ordinária na Câmara de Guaratinguetá; reajuste 2019 aprovado em fevereiro foi contestado devido a regra aprovada no STF
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Senac de Guaratinguetá abre 
inscrições para cursos livres

Onze cursos livres de 
curta duração do Senac de 
Guaratinguetá estão com 
inscrições abertas. O início 
das aulas está previsto para 
maio e junho. As áreas de 
capacitações são gestão e 
negócios; eventos e lazer; 
meio ambiente, segurança e 
saúde no trabalho; tecnolo-
gia da informação; saúde e 
bem-estar. 

A grade de cursos ofereci-
dos inclui introdução ao Of-
fice, pacote de programas do 
Windows com Word, Power-
Point e Excel, previsto para 
ser iniciado no próximo dia 
18, aos sábados, das 9h30 às 
12h30. Outra opção são as 
aulas de Quick Massage com 
início também no dia 18, das 
13h às 17h.

Às quartas e quintas-fei-
ras são disponibilizados os 
cursos de monitor ambien-
tal, com início a partir do 
próximo dia 20, das 13h 
às 17h, e de promotor de 
eventos, que também será 
realizado às sextas-feiras e 
se inicia no próximo dia 29, 
das  19h às 22h. Os cursos de 
planejamento, programação 

e controle da produção e de 
photoshop acontecem de 
segunda-feira à sexta-feira 
e no mesmo horário, das 8h 
às 12, mas se iniciam em 
dias diferentes. O primeiro 
começa no dia 31de maio, e o 
segundo, no dia 19 de junho.

Para os que se interessam 
por administração, há tam-
bém o curso de auditoria in-
terna em sistemas de gestão 
de meio ambiente, segurança 
e saúde ocupacional, qualida-
de e responsabilidade social, 

previsto para se iniciar no 
dia 6 de junho, também de 
segunda-feira à sexta-feira, 
no período da noite, das 19h 
às 22h.

Nas aulas de noções de con-
tabilidade e ciclo do sanea-
mento, o tratamento de água 
e efluentes também serão 
realizadas nos mesmos dias 
e horários, de segunda-feira à 
quinta-feira, das 19h às 22h. 
No dia 10 de junho começa 
o curso contábil, e dia 24 de 
junho o curso de saneamento. 

Uma última opção oferecida é 
o de gerenciamento do tem-
po, que serão às segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
14 às 18h, com início para o 
dia 19 de junho.

Os interessados em partici-
par devem se inscrever pelo 
site da unidade (sp.senac.
br/guaratingueta). As aulas 
serão na sede do Senac de 
Guaratinguetá, localizada à 
avenida Doutor João Baptista 
Rangel de Camargo, nº50, no 
Centro.

Da Redação
Guaratinguetá

Ligações irregulares de esgoto são 
grandes vilões neste outono chuvoso

Da Redação
Guaratinguetá

O outono deste ano tem 
sido mais quente e chuvo-
so em comparação ao ano 
passado. Segundo dados do 
Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia), somente neste 
bimestre já choveu 51% a 
mais que em 2018. Esse acú-
mulo de chuva, apesar de ser 
benéfico para os principais 
mananciais do País, também 
pode causar alguns trans-
tornos na cidade, entre eles 
a sobrecarga nas redes de 
esgotos, ou seja, aqueles co-
letores que são projetados e 
dimensionados para receber 
exclusivamente rejeitos do-
miciliares e comerciais, mas 
que muitas vezes recebem 
também águas das chuvas 
que deveriam ser destinadas 
aos córregos da cidade.

Quando isso ocorre, todo o 

volume de água da chuva que 
deveria chegar às galerias de 
águas pluviais, e posterior-
mente aos rios, vão direta-
mente para as tubulações. A 
Guaratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pela 
coleta e tratamento de esgoto 
da cidade, explica que esse 
fluxo aumentado de água 
nas redes descaracteriza o 
efluente recebido que, após 
os temporais, acaba mui-
tas vezes extravasando nos 
poços de visita, ou seja, os 
bueiros, como são popular-
mente conhecidos, e que 
dão acesso às redes subter-
râneas, e até mesmo dentro 
das residências. A prática de 
conectar calhas e ralos na 
rede de esgoto é proibida por 
lei pelo Decreto Estadual nº 
8468 – 08/09/1976, inclusi-
ve passível de multa.

Segundo o coordenador da 
Guaratinguetá Saneamento, 

Empresa faz alerta sobre os riscos de contaminações por conta dos extravasamentos de esgoto

Felipe Parente, o esgoto é 
composto por 99% de resídu-
os líquidos e 1% de sólidos e, 
ao receber a água da chuva, o 
efluente bruto é diluído e as 
tubulações não suportam a 
sobrecarga. “Na maioria das 
vezes o cidadão não sabe se 

as instalações internas de 
seu imóvel estão corretas e 
acabam destinando a água 
de chuva para as redes de 
esgoto. Nesse caso, nossa 
orientação é solicitar uma 
inspeção pelo telefone 0800 
77 12 195”, explica Parente. 

Aviso de contratação no comércio de Guaratinguetá; 2019 começou com baixa para gerasção no Vale

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO 

DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-COMUNITÁRIO PARA REVISÃO DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.963/1992 QUE DISPÕE SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO URBANO DE LORENA
A Prefeitura Municipal de Lorena, através do Conselho Municipal de Política de 
Desenvolvimento Urbano (ConCidade Lorena) instituído pela Lei Complementar 
nº 244 de 15 de dezembro de 2016 e constituído pelo Decreto Municipal nº 7.146 
de 8 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º/II e no art. 40/§4º/I, ambos da Lei Federal nº 
10.257/2001 – Estatuto da Cidade; CONVOCA todos os cidadãos para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA com objetivo de tornar público o diagnóstico técnico-comunitário para 
revisão da Lei Municipal 1.963 de 24 de fevereiro de 1992 que dispõe sobre uso 
e ocupação do solo urbano, assim como apresentar as próximas etapas para 
execução dos trabalhos. Na oportunidade, cidadãos, entidades, associações e 
profissionais da construção civil (arquitetos e engenheiros), entre outros, serão 
ouvidos pelos membros do ConCidade Lorena assim como pelos representantes
da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano. A audiência acontecerá 
no Mercado Municipal de Lorena, que fica à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 211, no dia 31 de maio de 2019 (sexta-feira) com início às 19 horas com o 
credenciamento dos participantes, seguido da formação da mesa e discussões. 
O encerramento está previsto para às 21 horas. Para mais informações, ligue 
(12) 3185-3500 ou envie e-mail para concidade@lorena.sp.gov.br. Lorena, SP, 
15 de maio de 2019.

Prefeitura de Potim 
finaliza obra e entrega 
UBS no Vila Olivia

Jéssica Dias
Potim

Os moradores de Potim 
passam a contar a partir 
da próxima segunda-feira 
com mais uma unidade 
de UBS (Unidade Básica 
de Estratégia de Saúde 
da Família). Atualmente, 
a cidade conta com seus 
UBS A, B, C, D, E, sendo 
uma no Centro.

Segundo a Prefeitura, o 
prédio teve a obra iniciada 
em gestões anteriores, e 
por conta da ausência de 
recursos que foram apon-
tadas pelo TCE (Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo), como indícios 
de desvio de dinheiro 
público, fez com que a en-

trega fosse adiada inúmeras 
vezes.

O investimento inicial da 
obra era de R$ 420 mil. Com 
o empreendimento parado 
por meses, houve a necessi-
dade de atualizar a tabela. 
Em 2018, a administração 
atual rescindiu o contrato 
com a antiga empresa. No 
mesmo ano, uma nova lici-
tação foi feita, com valor de 
R$ 86 mil, o que totalizou 
investimento de meio mi-
lhão de reais. 

Além da entrega da UBS 
“Maria Jose Raymundo”, no 
bairro Vila Olivia, a Prefei-
tura pretende entregar mais 
duas unidades na cidade, 
uma para este ano, e outra 
até 2020, todas com recur-
sos próprios.

Com recursos próprios, Prefeitura 
pretende entregar mais duas unidades

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 12/05/2019 às 08h38 até 13/05/2019 às 10h04. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi 
recuperado.

Comunicado



16 DE MAIO DE 2019 3

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
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 

Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na Santa 
Clara, para casal sem 
fi lhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. Valor R$ 
300.00. Telefone: 
3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto,  sa la, 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 

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-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
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 i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 – 
Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 

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 Gua-
rá, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 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

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-
3371 – Pinda
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 Duster, 
prata, modelo 2012, 
único dono. Falar 
com Fernando. Tele-
fone: 98852-5017
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ENVIE SEU LANCE EM UM DESTES IMÓVEIS OU CONHEÇA OUTROS LEILÕES EM WWW.SODRESANTORO.COM.BR
Local do leilão: Av. Brasil, 478, Jd. América, São Paulo, SP Pagamento: valor do arremate mais comissão de 5% do valor do arremate de 

comissão ao leiloeiro. Edital com condições de venda no site: www.sodresantoro.com.br. Efetuar o cadastramento prévio no site do Leiloeiro, 
conforme descrito no edital. Dados e valores, sujeitos à alterações até a data do leilão. Informações: 11 2464-6464, af@sodresantoro.com.br.

Otavio Lauro Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607.

TERRENO (DESOCUPADO) COM 511,00 m²
BAIRRO ALTO DA IGREJA EM CACHOEIRA PAULISTA/SP

Situado à Rua Padre Felipe esquina com a Rua Sete de Abril. Matr. 6.052 do RI local. Inscrição 
Municipal nº 02.056.0528.001. Obs.1:Regularizações, averbações, demolições e/ou encargos perante 
os órgãos públicos e/ou privados competentes relativos a eventuais divergências de área apuradas no 
local (construídas ou não), independentemente de já terem sido lançadas no IPTU e/ou averbadas no RI 
ou não, correrão por conta exclusiva do comprador. Obs.2: A torre contida no imóvel será retirada pela 
Vendedora, sendo certo que o comprador deverá se responsabilizar pelo destino que dará às demais 
instalações. Obs.3: Ficará a cargo do comprador atualização da atual denominação da Vendedora junto 
ao RI competente. DESOCUPADO (visitas deverão ser previamente agendadas com a Sra. Tatiana M. 
Fuoco, nos telefones (11).2185-5587/9.4374-9833). Lance Inicial: R$ 350.000,00.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 
83/2019 – PROC. Nº 3287/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa responsável pela 
prestação de serviço artísticos do cantor Byafra, cuja 
apresentação será realizada nas comemorações 
da Festa da Padroeira da Cidade, no dia 14 de 
agosto de 2019, que serão prestados nas condições 
estabelecidas neste contrato e na proposta, os 
quais integram este instrumento, independente de 
transcrição.
ROBSON SANTOS WILLIAMS05757844744
CNPJ Nº: 29.135.978/0001-42
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2019

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019 – PROC. 148/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de fornecimento de serviços 
para a execução de obra de reconstrução de ponte 
rural e construção de contenção de aterro, de pontes 
localizadas sobre o Córrego do Taboão nos Bairros 
Poço Fundo e Santa Lucrécia, com fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra.
CONTRATADA: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS 
E SUPRIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 16.793.191/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 117.005,57 (cento e dezessete 
mil cinco reais cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 38/2019 PROC. Nº 177/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes e equipamentos 
de segurança individual para uso da Guarda Civil 
Municipal de Lorena/SP, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CAVIRELU COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ: 21.854.560/0001-83
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 04, 05.
VALOR TOTAL: R$ 7.248,00 (sete mil duzentos 
quarenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta 

TP n° 05/19 PROC. Nº 181/19
O Município de Lorena-SP torna público a abertura 
dos envelopes de propostas de preços da Tomada 
de Preço 05/2019 cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na execução de serviços 
de reforma, ampliação e modernização do campo 
de futebol com construção de vestiário e iluminação 
do campo, localizado no Bairro Vila Passos, 
com fornecimento de material, equipamentos e 
mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha 
Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Composição de BDI e anexos. Fica marcado para 
o dia 17 de maio de 2019, as 14:00 hrs a Sessão 
Pública para abertura dos envelopes de Proposta. 
O Processo encontra-se 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 46/2019 – PROC. 238/2019

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento a Tomada de Preço acima referido, 
cujo objeto é a Aquisição de Kits para testes de 
diagnósticos de Dengue, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
CONTRATADA: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS 
LTDA EPP CNPJ: 09.593.438/0001-03
VENCEDORA DO LOTE: 01.
VALOR TOTAL: R$ 19.899,60 (dezenove mil 
e oitocentos noventa e nove reais e sessenta 
centavos).
CONTRATADA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
CNPJ: 05.343.029/0001-90
VENCEDORA DO LOTE: 02.
VALOR TOTAL: R$ 30.621,00 (trinta mil seiscentos 
vinte e um reais)
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Projeto busca facilitar acesso 
ao Arquivo Público em Lorena
Proposta para facilitar acesso conta com contratação de 
quatro pessoas: três em concurso público e um comissionado

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena criou 
um sistema que regulamenta o 
Arquivo Público, com a finalida-
de de organizar e agrupar todos 
os documentos do Executivo 
em um único setor, facilitando 
o acesso aos arquivos e as 
informações. A proposta foi 
aprovada na Câmara, por 8 
votos a 5.

Atualmente, cada setor tem 
um responsável pela sua área 
e seus documentos. Com apro-
vação do projeto, a Prefeitura 
busca a organização de todos 
os arquivos, tanto da parte 
histórica, como os relativos à 
administração pública, que são 

produzidos no dia a dia, como 
portabilidade e finanças.

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Adriano Aurélio, des-
tacou que com a instituição do 
Arquivo Público, os documen-
tos serão catalogados e identi-
ficados nesse setor, facilitando 
a pesquisa e localização. “Tendo 
os documentos organizados 
o acesso fica mais fácil. Vem 
um morador reclamar sobre 
uma situação do passado, 
hoje em dia a gente não tem 
essa organização, aliás, para 
gente conseguir organizar 
isso leva um tempo, porque o 
número de documentos que 
estão guardados na Prefeitura 
sem qualquer organização é 
grande”, salientou. “Depois de 

tudo organizado, sem dúvida 
vai facilitar muito o serviço 
da administração pública e 
beneficiar o morador”, exaltou 
o secretário.

O departamento terá um 
diretor e um servidor próprio 
para essa finalidade. Os cargos 
são criados através de concur-
so público. Haverá também 
o cargo de comissão, que é o 
de diretor de arquivo público 
e histórico, e um cargo de 
provimento efetivo, através de 
concurso público.

O projeto prevê ainda a 
criação de comissões e con-
selhos, que, de acordo com o 
secretário, terão nomeações 
para dar início à organização 
documental do arquivo.

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

Projeto coloca atendimento de saúde com 
unidade móvel em bairros afastados de Pinda
“Ônibus da Saúde” oferece exames e consultas em regiões rurais e periféricas do município litorâneo

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Unidade móvel equipa-
da para realizar consultas 
médicas nos bairros mais 
afastados da região central 
de Pindamonhangaba, o 
“Ônibus da Saúde” realizou, 
no Castolira,  mais de mil 
procedimentos no último fi-

nal de semana.  A iniciativa, 
que oferece diversos tipos 
de exames à população, 
busca reforçar também o 
atendimento na zona rural 
do município.

Constatando o aumento da 
demanda e as dificuldades 
de deslocamento dos pacien-
tes de bairros periféricos e 
rurais de Pindamonhanga-
ba, a atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Isael Domingues (PR), im-
plantou no início de 2017 
o projeto “Ônibus da Saúde”. 
A ação foi viabilizada após 
o Executivo recuperar e 
modernizar o veículo, que 
estava parado há cerca de 
oito anos na secretaria de 
Obras, equipando-o com 
um consultório básico que 
permite a realização de 
diversos procedimentos 
como atendimentos odon-
tológicos, coletas de sangue, 
campanhas de vacinação e 
exames preventivos femini-
nos (testes ginecológicos de 
prevenção ao câncer do colo 
do útero).

O “Ônibus da Saúde” tam-
bém teve papel fundamental 
no atendimento às famílias 
do Residencial ‘Bem Viver’, 
inaugurado no fim de fe-
vereiro de 2018, no Arare-
tema. À época, a unidade 
“acolheu” por quase um mês 
os pacientes da região, en-

quanto a Prefeitura concluía 
a construção de uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde), 
entregue à população em 
junho do mesmo ano.

Desde então, todas as 
segundas-feiras e finais de 
semana o consultório itine-
rante percorre os bairros da 
zona rural e outros pontos 
afastados da cidade. No últi-
mo dia 4, foi a vez do bairro 
Castolira ser atendido.    

Na ocasião, médicos e 
enfermeiros realizaram 
mais de mil procedimentos, 
principalmente vacinações e 
exames preventivos femini-
nos. Já nas próximas sema-
nas, a unidade percorrerá 
os bairros rurais dos Olivei-
ras, Cerâmica, Piracuama, 
Pinhão do Borba e Pinhão 
do Uma. 

A secretária de Saúde, 
Valéria dos Santos, desta-
cou os pontos positivos da 
implantação do “Ônibus da 
Saúde”. “A unidade itineran-
te é um excelente suporte no 
atendimento aos pacientes 
que residem nas regiões 
mais afastadas. O crono-
grama da ação é dinâmico 
e respeita a necessidade de 
cada bairro, ou seja, após 
identificarmos a demanda, 
disponibilizamos médicos 
destas especialidades espe-
cíficas, como clínicos gerais, 
pediatras ou ginecologistas”.

Ônibus da Saúde", estacionado na região do bairro da Castolira, em Pindamonhangaba; serviço já realizou mais de mil atendimentos

Foto:Divulgação PMP


