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Estado libera 
estruturação e
plantão policial 
em Pinda

Buscando evitar o fecha-
mento do plantão noturno 
do município, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), articulou a 
permanência da atividade, 
após conversa com o gover-
nador do Estado de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB). A me-
dida foi tomada após diálogo, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
no último dia 4.Conforme 
informações do Município, 
o primeiro Distrito Policial 
manterá o atendimento du-
rante os plantões noturnos, 
assim como aos finais de 
semana.
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Região supera 
saldo de três 
mil empregos 
em julho

Um levantamento divulgado 
pelo Ministério do Trabalho na 
última semana revelou que a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) teve saldo positivo na 
geração de empregos em julho, 
deste ano. O resultado foi pior 
do que o do mesmo período 
de 2021. A região registrou 
33.255 contratações e 29.597 
demissões, um saldo favorável 
de 3.658 postos.
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Guaratinguetá quer Dario Rodrigues Leite 
com gramado sintético a partir de 2023
Secretário de Esportes aponta manutenção mais barata e vida útil da grama artificial como principais 
motivos para a troca; estádio receberá maratona de jogos com Manthiqueira, Atlético e amador

Casa do Manthiqueira e do 
Atlético Guaratinguetá, o está-
dio municipal Professor Dario 
Rodrigues Leite pode passar 
por uma troca total de grama-
do em 2023, de acordo com 
o secretário de Esportes, Joel 
Pinho. A administração muni-
cipal estuda substituir a grama 
natural por sintética, deixando 
toda a extensão do campo com 
o gramado artificial.

A justificativa é a economia 
com a manutenção e a vida 
útil do sintético, para aguentar 
a maratona de jogos dos dois 
times, das categorias de base e 
do futebol amador.

A discussão pela troca do 
gramado ocorre desde agosto 
deste ano e foi levantada após a 
secretaria de Esportes entender 
que o gramado natural do está-
dio não suportaria a carga de 
jogos do próximo ano. O Man-
thiqueira disputou em 2022 a 
Copa São Paulo de Futebol Jr 
e o Campeonato Paulista da 
Série B (quarta divisão) e pode 
voltar a disputar competições 
estaduais da base.

Já o Atlético Guaratinguetá 
disputou neste ano as com-
petições de base, com sub-11, 
sub-13, sub-15 e sub-17 e para 
2023, deve iniciar as disputas 
no futebol feminino e dos times 
sub-20 e profissional. Além dos 
times profissionais, o estádio 
é alvo de desejo dos times do 
futebol amador da cidade, que 
querem retomar os jogos na 
casa do futebol municipal. 

Ao Jornal Atos, o secretário 
de Esportes confirmou que a 
discussão está adiantada e a 
troca segue bem encaminhada. 
“Seria uma troca total e isso tra-
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tados e serão acrescentados 
na LOA (Lei de Orçamento 
Anual), que ainda está em 
fase de elaboração neste ano. 
O documento será concluído 
e encaminhado à Câmara 
de Guaratinguetá no fim de 
2022. A LOA projeta o que será 
investido em cada setor para o 
ano seguinte. Constando na lei, 
a troca do gramado se torna 
viável, o que pode ocorrer 
após a Copa São Paulo, no fim 
de janeiro. “O custo-benefício 
seria enorme para a cidade. 
A manutenção é esporádica 
para um gramado desse, e são 
anos de utilidade para sofrer 
a intervenção de manutenção. 
O ganho para toda a comuni-
dade do futebol, seja amador 
ou profissional, seria grande”, 
concluiu o secretário.

O Estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite foi inaugurado 
em 7 de setembro de 1965, 
e desde então foi casa da Es-
portiva, entre os anos 1960 
e 1990, do Guaratinguetá, 
entre os anos 2000 e 2016 e 
atualmente é palco dos jogos 
do Manthiqueira e do Atlético.

ria bastante benefício, até para 
o uso, já que temos dois times 
que utilizam para alguns mo-
mentos treinamento e muitas 
competições”, destacou Pinho.

O Município espera que, com 

a troca, a vida útil do gramado 
aumente e até jogos da reta 
final do campeonato amador 
possam ser realizados no Da-
rio. “Com o atual gramado fica 
quase impossível mantermos 

em condições de jogo. Estamos 
conversando desde o mês de 
agosto, fazendo um estudo de 
impacto financeiro de custo de 
toda a reforma”.

Os valores estão sendo levan-

O estádio Dario Rodrigues Leite, que passa a ter grama artificial a partir de 2023; proposta é economizar

Léo Fênix é eleito para 
presidir a Câmara de 
Cachoeira em 2023
Vereador revela quatro metas para período à frente do Legislativo: reforma, 
valorização do funcionalismo, concurso e capacitação dos parlamentares

Leonardo Guimarães Perei-
ra da Silva, o Léo Fênix (PSB), 
será o presidente da Câmara 
de Cachoeira Paulista em 
2023. A eleição foi realizada 
na sessão da segunda-feira 
(12), garantindo ao vereador Pág.  3

a chance de implantar mu-
danças como a duração de 
mandato na mesa diretora. 
Também foram eleitos os no-
vos presidentes das comissões 
da Casa: a vereadora Rogéria 
Lucas (PODE) presidirá as 

comissões de Justiça e Re-
dação; Ética e Mérito Comu-
nitário, Carlinhos da Saúde 
(PL) presidirá as comissões 
de Finanças e Orçamento; 
Saúde e Assistência Social, 
Ângela Protetora (MDB) vai 

presidir as comissões de 
Educação e Cultura; Despor-
tos e Juventude e o vereador 
Rodolfo Borges (REDE) estará 
à frente da Comissão de Obras 
e Urbanismo.

Léo Fênix, que assume em 2023

Foto: Reprodução

Aviso de contratação no comércio; setor tem papel importante para recuperação de postos fechados durante a pandemia de Covid-19

Foto: Arquivo Atos

Avenida Brasil 
tem nova fase 
de obra com
R$ 1,6 milhão

A avenida Brasil, impor-
tante via que interliga os 
bairros Industrial, Cecap, 
Santo Antônio e Comerciá-
rios, em Lorena, entrou em 
uma nova etapa. O terceiro 
trecho começou a ser asfal-
tado, com um investimento 
de cerca de R$ 1,6 milhão.

Ao todo, são sete trechos, 
e a via terá duas pistas de 
sentidos opostos e canteiro 
central.
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Parque Científico 
e Tecnológico do 
Unifatea: um ano 
e novas parcerias
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O Unifatea (Centro Uni-
versitário Teresa D’Ávila) 
celebrou, na última quinta-
-feira (8), o primeiro ano do 
programa Parque Científico e 
Tecnológico. O evento contou 
com uma conferência inter-
nacional e a inauguração do 
Espaço Empresarial Yassuo 
Imai, que abriga um acervo 
do professor e consultor, 
referência em gestão da 
qualidade no país.

Caraguá recebe 
regularização 
contratual de 
casas da CDHU

Com foco na regularização 
financeira e contratual em 
complexos habitacionais, a 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo) realizou, no último 
fim de semana um plantão, 
em Caraguatatuba. A medida 
buscou abranger mais cem 
proprietários de imóveis.
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CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de construIr uma 
cIdade aInda melhor para a população. com o novo 
hospItal regIonal e o ame, os cruzeIrenses terão 
acesso a consultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os servIços 
burocrátIcos poderão ser feItos em apenas um só 
lugar e de forma muIto maIs prátIca.

Foto: Bruna Silva

Após articulação, Governo do Estado mantém 
plantão e reestrutura Polícia Civil em Pinda
Decisão estadual cancela medida de fechamento do plantão noturno no município; prefeito e governador 
debateram condição e necessidade do atendimento na cidade, que está entre destaques negativos no ano

Buscando evitar o fecha-
mento do plantão noturno 
do município, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), articulou a 
permanência da atividade, 
após conversa com o gover-
nador do Estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia (PSDB). 
A medida foi tomada após 
diálogo, no Palácio dos Ban-
deirantes, no último dia 4.

Conforme informações 
do Município, o primeiro 
Distrito Policial manterá 
o atendimento durante os 
plantões noturnos, assim 
como aos finais de semana. 
Ficando 24 horas aberto 
para assistência à população, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

exceto em ocorrência de pri-
são em flagrante, que serão 
registradas na Delegacia 
Seccional, a expectativa é 
para um estudo para rees-
truturação da Polícia Civil 
em Pindamonhangaba.

“Manifestamos ao gover-
nador nossa insatisfação 
com essa situação, face no 
Vale do Paraíba e Pindamo-
nhangaba, não é diferente, 
aumentou o número de ho-
micídios em virtude de guer-
ra entre facções do tráfico 
de entorpecentes”, elencou 
o prefeito. “Apresentamos o 
trabalho que estamos fazen-
do em parceria com a Polícia 
Militar com nossa Guarda 
Civil Metropolitana armada 
nas ruas, cidade monitorada 
com 1,4 mil câmeras, o que 
ajudou a reduzir o número A Delegacia de Pindamonhanga, que mantém atendimento 24 horas, após apelo do Município ao Estado

de furtos e roubos. Porém, 
o trabalho investigativo 
da nossa Civil não poderia 
ser prejudicado”, destacou 
Domingues.

As tratativas para evitar 
o fechamento começaram 
ainda no último dia 1, quando 
o governador esteve na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). De acordo com o chefe 
do Executivo municipal, a 
partir deste contato, Garcia 
fez a interlocução com o dele-
gado geral da Polícia Civil do 
Estado de São Paulo, Osvaldo 
Gonçalves, que determinou 
uma força-tarefa para o pro-
jeto de estruturação da Polícia 
Civil. Pindamonhangaba deve 
receber ainda um novo de-
legado, Rubens Garcia Neto, 
que já trabalhou na cidade.

Caraguá recebe mutirão de regularização de imóveis da CDHU
Medida, que atendeu mais de cem proprietários, busca adequar os débitos e regularizar situação dos beneficiários

Com foco na regularização 
financeira e contratual em 
complexos habitacionais, a 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo) realizou, no último 
fim de semana, um plantão 
em Caraguatatuba. A medida 
buscou abranger mais cem 
proprietários de imóveis. 

De acordo com os organiza-
dores, a ação buscou atingir 
a regularização de débitos 
e contratual de imóveis dos 
conjuntos habitacionais A, 
no bairro Travessão, e C, no 
Jardim Tarumãs, na região 
sul do município. Para viabi-

Bruna Silva
Caraguatatuba

lizar o acesso, o atendimento 
foi realizado na escola muni-
cipal Professor Alaor Xavier 
Junqueira, durante a manhã 
e tarde do último sábado (10). 
Nos dias anteriores, a equipe 
da CHDU convidou os mora-
dores com débitos em aberto 
ou em situação irregular para 
procurar o plantão. 

Ao todo, a secretaria de 
Habitação estimava que mais 
de 130 unidades pudessem 
regularizar pendências junto 
ao programa habitacional. 
Entre as oportunidades ofe-
recidas está a facilidade para 
acordos com juro zero, sem 
entrada e pagamento parce-
lado. “Com a renegociação, 
as famílias poderão manter 
os imóveis, enquanto a CDHU 
receberá recursos para novos 

Foto: Divulgação PMC

investimentos em habitação 
popular”, justificou o presi-
dente da Companhia, Silvio 
Vasconcellos.

O financiamento de imó-
veis de interesse social do 
programa identifica em 70% 
famílias com renda de até 
um salário mínimo e meio, 
cerca de R$ 1,8 mil. O prazo 
para adesão ao programa é 
de um ano. Assim, famílias 
que tiveram os contratos 
rescindidos poderão quitar 
à vista o débito, sem juros ou 
multas. Há ainda a possibili-
dade de reparcelamento do 
saldo residual do contrato. 
Outras condições de inadim-
plência como transferência 
de titularidade ou refinancia-
mento serão avaliadas pela 
instituição.

Conjunto residencial em Caraguatatuba, cidade que realiza cronograma de regularização de unidades

Trecho três da avenida Brasil começa a ser pavimentado com R$ 1,6 milhão

A obra de pavimentação 
da avenida Brasil, impor-
tante via que interliga os 
bairros Industrial, Cecap, 
Santo Antônio e Comerciá-

Da Redação
Lorena

rios, em Lorena, entrou em 
uma nova etapa. O terceiro 
trecho começou a ser asfal-
tado, com um investimento 
de cerca de R$ 1,6 milhão.

Ao todo são sete trechos 
e a via terá duas pistas de 
sentidos opostos e canteiro 
central. Os três primeiros 

trechos estão sendo custea-
dos pelo Governo do Estado, 
com um recurso total de 
aproximadamente R$ 1,68 
milhão, para 6.421 m² de 
pavimento e 287 m de rede 
de drenagem.

O restante da avenida 
será asfaltado com recur-

sos federais e, atualmente, 
está em fase de projeto. A 
expectativa da Prefeitura é 
de que após a conclusão da 
obra, possa trazer inúme-
ros benefícios às famílias 
que moram nos bairros no 
entorno e quem por eles 
trafegar.

O trabalho atende antiga 
reivindicação dos morado-
res. A pavimentação é apon-
tada como uma alternativa 
para o trânsito do trecho 
e uma solução para pro-
blemas com poeira e lama, 
frequentemente narrados 
por moradores.



14 DE SETEMBRO DE 2022 3

Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 

guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-

cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 

Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 
do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 

para início imediato 
que more em Lore-
na. Telefone: (35) 
98424-9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Ser-
viço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-

bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de solteiros, se-
parados e divorciado, 
com ou sem efeito 
civil. Telefone: (12) 
98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pessoal oferece esse 
serviço para você. 
Telefone: (12) 98299-
2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 

e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 32/2022 - PROC. No 383/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição, item específico, em caráter 
emergencial para atender a Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 06 
meses. CONTRATADA: LINE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS PARA SAÚDE E AMBIENTES CONTROLADOS EIRELI – ME
CNPJ: 08.713.696/0001-05 - VENCEDORA DO ITEM: 01; VALOR TOTAL: R$
64.836,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais).
DATA DE ASSINATURA: 13/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão

PREGÃO ELETRÔNICO No 30/2022 - PROC. No 361/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a
Aquisição de equipamentos de odontologia. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal no 8.666/93,a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 
425/2022-SUP; 6945/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na contratação de serviços de dosimetria pessoal 
em atendimento a portaria 453 de 01/06/1998 do Ministério da Saúde, para os 
funcionários que atuaram na sala de Raio-X da UBS Vila Nunes.
CONTRATADA: SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA - CNPJ/MF No: 50.429.810/0001-36
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
no 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 435/2022-
SUP; 7148/2022-GPRO, comfundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação de certificado digital tipo e-CNPJ, válido por 1 
(um) ano, para atender a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.
CONTRATADA: ELIAZER DO PRADO - MEI - CNPJ/MF No: 34.737.396/0001-76.
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
no 8.666/93,a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo no 450/2022-SUP; 
7395/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição de medicamentos para atender ao processo judicial 
no 100213-87.2022.8.26.0323
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA - CNPJ/MF No: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 131/22 - PROCESSO 425/22 SUP – 6945/22 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de dosimetria pessoal em atendimento a 
portaria 453 de 01/06/1998 do Ministério da Saúde, para os funcionários que 
atuaram na sala de Raio-X da UBS Vila Nunes.
CONTRATADA: SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA- CNPJ: 50.429.810/0001-36
VALOR TOTAL: R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais) 
Vigência de 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE No 31/2022 - PROC. No 367/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de fórmula infantil láctea para 
atender a demanda do ambulatório de infectologia pelo período de 12 (doze) 
meses.
CONTRATADA: PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA EPP, CNPJ n.o 35.848.045/0001-03 - VENCEDORA DO ITEM: 01;VALOR 
TOTAL: R$ 14.780,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 13/09/2022.

Léo Fênix é eleito para presidir 
a Câmara de Cachoeira em 2023
Vereador revela quatro metas para período à frente do Legislativo: reforma administrativa, 
valorização do funcionalismo, concurso e trabalho para capacitação dos vereadores

Leonardo Guimarães Perei-
ra da Silva, o Léo Fênix (PSB), 
será o presidente da Câmara 
de Cachoeira Paulista, em 
2023. A eleição foi realizada 
na sessão da segunda-feira 
(12), garantindo ao vereador 
a chance de implantar mu-
danças como a duração de 
mandato na mesa diretora.

Também foram eleitos os 
novos presidentes das comis-
sões da Casa: Rogéria Lucas 
(PODE) presidirá as comissões 
de Justiça e Redação; Ética e 
Mérito Comunitário, Carli-
nhos da Saúde (PL) presidirá 
as comissões de Finanças e 
Orçamento; Saúde e Assistên-
cia Social, Ângela Protetora 
(MDB) vai presidir as comis-
sões de Educação e Cultura; 
Desportos e Juventude, e 
Rodolfo Borges (REDE) estará 
à frente da Comissão de Obras 
e Urbanismo.

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

Léo Fênix revelou que como 
presidente terá quatro me-
tas principais: uma reforma 
administrativa, a valorização 
do funcionalismo público 
da Câmara; a realização de 
um concurso público para 
completar o quadro de fun-
cionários, e a capacitação 
dos colegas vereadores. “Eu 
pretendo valorizar os nossos 
funcionários e uma das ações 
será aumentar o Vale Refei-
ção, dos atuais R$ 506 para 
R$ 1.012. E quero também 
realizar o concurso público 
para dar chance para aqueles 
que precisam trabalhar”.

Léo Fênix disse que a inten-
ção é oferecer capacitação 
para os vereadores, com 
cursos e seminários para os 
colegas. “O vereador precisa 
de capacitação para não 
ter só a ‘visão de Cachoeira 
Paulista’”.

O projeto de aumentar 
o mandato da presidência 
da Câmara de um para dois 
anos está na pauta. “Está em 

tramitação na Comissão de 
Justiça e Redação e já teve 
uma emenda para que essa 
mudança aconteça apenas 
na próxima legislatura, em 
2025. Eu acho que um ano 
só é muito pouco para quem 
vai gerir a Câmara. Vamos 
analisar também a possibili-
dade de permitir a reeleição 
para a presidência. Outra 
mudança que entrará em vi-
gor em 2025 será o aumento 
do subsídio do vereador em 
Cachoeira Paulista, mudança 
já aprovada e que, a partir de 
2025, elevará o subsídio dos 
atuais R$ 1.212 para cerca de 
R$ 5,5 mil”, informou Fênix.

O vereador também pre-
tende pedir 7% do duodé-
cimo, que é repassado pela 
Prefeitura, para que além 
de valorizar o funcionalismo, 
ele possa mudar a Câmara 
de endereço. “O prédio da 
Polícia Rodoviária Federal, 
na Chácara do Moinho, está 
vago e pode receber a Câ-
mara. Esse projeto já está 
sendo estudado por mim e 
por outros vereadores”.

Sobre a relação com o Exe-
cutivo, o próximo presidente 
acredita que não haverá difi-
culdades no diálogo. “Eu tento 
sempre manter um bom rela-
cionamento com o Executivo 
e com os outros vereadores, 
e isso deve crescer a partir 
do ano que vem. E vamos 
conseguir fazer coisas boas 
para a população”.O vereador Léo Fênix, eleito presidente para o ano de 2023; parlamentar revela programação de reformas

Foto: Reprodução
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Região tem saldo de mais de três 
mil empregos gerados em julho
Apesar de índice positivo, resultado é 10% inferior ao do mesmo período do ano 
passado; Guará é a terceira cidade que mais criou postos de trabalho no mês  

Um levantamento divulga-
do pelo Ministério do Traba-
lho na última semana revelou 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) teve saldo 
positivo na geração de empre-
gos em julho. Por outro lado, 
o resultado foi pior do que o 
do mesmo período de 2021.

De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos), a região registrou em 
julho 33.255 contratações e 
29.597 demissões, gerando 
um saldo favorável de 3.658 
postos de trabalho criados. 
O resultado foi puxado pelo 
setor da indústria, que teve 

Da Redação
RMVale

um saldo de 1.951 novos 
empregos. Em contrapartida, 
a agropecuária teve o pior de-
sempenho dos cinco setores, 
obtendo um saldo de apenas 
56 oportunidades. 

Apesar de positivo, o resul-
tado de julho foi 10% inferior 
ao do mesmo período do ano 
passado. Na época, a RMVale 
teve 28.884 admissões e 
24.790 desligamentos, con-
quistando um saldo favorável 
de 4.094 empregos.

Com 313 contratações a 
mais do que demissões, São 
José dos Campos foi a cidade 
da região que teve o maior 
saldo positivo em julho des-
te ano. Na vice-liderança do 
ranking do emprego, Taubaté 
obteve um saldo de 287 va-
gas, seguida de Guaratingue-
tá, com um saldo favorável de Aviso de contratação no comércio; setor tem papel importante para recuperação de postos fechados

Foto: Reprodução

271 admissões. O resultado 
foi alavancado pelo setor de 
serviços, que gerou 240 no-
vos postos de trabalho.

As 29 demais cidades da 
região que tiveram mais 
admissões do que desliga-
mentos foram Jacareí (266), 
Campos do Jordão (260), 
Pindamonhangaba (133), 
Cruzeiro (123), Aparecida 
(108), São Sebastião (102), 
Tremembé (97) Jambeiro 
(82), Lorena (76), Roseira 
(39), São Bento do Sapucaí 
(35), Cunha (25), Piquete 
(23), Igaratá (22), Cachoeira 
Paulista (21), Areias (17), 
Monteiro Lobato (14), Pa-
raibuna (13), Santo Antônio 
do Pinhal (11), Potim (10), 
São Luís do Paraitinga (8), 
Ilhabela (6), Lagoinha (6), 
Silveiras (6), Lavrinhas (5), 
Redenção da Serra (4), Ara-
peí (3), Queluz (2) e São José 
do Barreiro (2). 

Por outro lado, os cinco 
municípios que tiveram sal-
do negativo no levantamento 
do Caged foram Ubatuba 
(-1), Santa Branca (-7), Cara-
guatatuba (-30), Canas (-34) 
e Caçapava (-69). Bananal e 
Natividade da Serra, tiveram 
o mesmo número de contra-
tações e demissões, tendo 0 
de saldo.

Parque Científico e Tecnológico da Unifatea 
completa um ano e comemora parcerias
Espaço projeta avanço para novos negócios; Centro Tecnológico da Unesp 
espera verba do Governo do Estado para construção de sede em Guará

O Unifatea (Centro Universi-
tário Teresa D’Ávila) celebrou, 
na última quinta-feira (8), o 
primeiro ano do programa 
Parque Científico e Tecnoló-
gico. O evento contou com 
uma conferência internacional 
e a inauguração do Espaço 
Empresarial Yassuo Imai, que 
abriga um acervo do professor 
e consultor, referência em 
gestão da qualidade no país.

Estiveram presentes mais 

Andréa Moroni
Thamiris Silva
RM Vale

de trinta parceiros, entre 
empresas privadas e setor 
público, prefeitos e secretários 
municipais da região. Parti-
ciparam representantes de 
Cruzeiro, Cachoeira Paulista, 
Lorena, Cunha, Guaratinguetá 
e Roseira. A Acial (Associação 
Comercial e Industrial de Lore-
na) foi representada pelo seu 
presidente, Ulisses Fukuda.

A proposta do Parque Tec-
nológico é reunir ciência, 
tecnologia e inovação em 
ambientes sinérgicos, im-
pulsionados por pesquisas, 
experiências e know-how 

especializado já gerado pela 
instituição, que possui quase 
setenta anos de atuação no 
município.

O empresário e co-worker 
(parceiro de negócios) do Par-
que Unifatea, Bruno Gaetta, 
esteve no evento e falou sobre 
a sua experiência com o Par-
que Tecnológico. “Eu conheci 
o projeto da Unifatea quando 
estava procurando um lugar 
para me instalar. Achei a pro-
posta muito interessante e até 
agora tem sido muito positivo. 
Nós estamos conversando e 
fechando algumas parcerias”.

O empresário acredita que 
o centro tem um potencial 
muito grande, inclusive de 
envolvimento com os alunos. 
“Meu trabalho é muito voltado 
para comportamento, lideran-
ça, e eu estou analisando o que 
é possível fazer em parceria 
com os alunos”, destacou Ga-
etta, que atua na orientação 
de empresários que estão em 
busca de novas metas.

Durante o evento, foi anun-
ciada a parceria com o Sebrae 
por meio do escritório regio-
nal em Guaratinguetá, que vai 
instalar uma unidade dentro 
do Parque Tecnológico.

Guará – A Unesp de Guara-
tinguetá deu início, em agosto, 
à implantação de um Centro 
de Inovação Tecnológico, que 
funciona dentro do próprio 
campus. A unidade foi cre-
denciada junto à secretaria 

de Estado de Desenvolvimento 
Econômico.

O projeto tem como objetivo 
gerar emprego, renda e avanços 
tecnológicos para a cidade de 
Guaratinguetá. Com o creden-
ciamento, a iniciativa poderá 
ser aprimorada e receber in-
vestimentos até ser colocada 
em prática.

O espaço, que será constru-
ído com verba do Estado, será 

Evento de comemoração de um ano do Parque Científico e Tecnológico

Foto: Thamiris Silva

usado para o desenvolvimento 
de pesquisas de estudantes, 
professores e pesquisadores, e 
instalação de startups. “Nós es-
tamos aguardando a liberação 
da verba da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico para 
a construção do espaço físico, 
o que deve acontecer após as 
eleições”, explicou o diretor da 
Unesp Guaratinguetá, professor 
doutor José Alexandre Matelli.

Segundo o diretor, o grupo 
do Centro Tecnológico tem 
visitado empresas da região 
em busca de parcerias. “Nós 
já estamos conversando com 
a Maxion de Cruzeiro e a Lie-
bherr, e eles já mostraram 
interesse nessa parceria. 
A ideia é que as empresas 
usem o local como um cen-
tro de pesquisa de inovação 
terceirizado”.


