
Câmara aprova cargos 
na Fundação Dr. João 
Romeiro,em Pinda

Vislumbrando um concurso 
público no futuro, a Câmara 
de Pindamonhangaba apro-
vou a criação de novos cargos 
na Fundação João Romeiro. 
A proposta foi abalizada por 
unanimidade pelos parlamen-
tares da Casa.

Nesta ação, foram criados 
novos empregos efetivos na 
estrutura da Fundação João 
Romeiro, que edita o Jornal 
Tribuna do Norte. Os cargos 
aprovados são assistente de 
serviços gerais, jornalista, 
recepcionista, videomaker 
(produtor e editor de vídeos), 
fotógrafo, web designer e ofi-
cial de administração. 

Ainda nesta sessão foi 
aprovado o projeto de lei 
129/2022, que cria novos 
cargos na estrutura da Pre-
feitura como agente cultural, 
analista ambiental, auditor 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde), arquivista, museólo-
go, engenheiro eletricista e 
relações públicas. No projeto 
enviado à Câmara, o Municí-
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pio destacou a necessidade 
destes novos empregos para 
o atendimento às demandas 
municipais. A administração 
municipal teve também a 
ampliação de vagas no qua-
dro de empregos aprovada. 
Foram acrescentados os 
postos de trabalho auxiliar 
de topografia (4 vagas); 
agente de controle de vetor 
(10); auxiliar de classe (10); 
contador (2); coveiro (4); 
engenheiro agrônomo (2); 
engenheiro sanitarista (1); 
engenheiro de segurança do 
trabalho (2); fiscal de postu-
ras (2); médico veterinário 
(2); oficial de administração 
(20); técnico de segurança 
do trabalho (4); técnico em 
regulação (1), tesoureiro (2) 
e topógrafo (2).

No projeto de lei enviado, 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) ressaltou que “o presen-
te projeto visa a ampliação de 
vagas no quadro da Prefei-
tura para o atendimento às 
necessidades da administra-
ção municipal que, conforme 
levantamento, verifica-se 
que está com saldo inferior 
à demanda prevista”.

Entre as vagas abertas, assistente de 
serviços gerais, jornalista, videomaker 
e fotógrafo; outros 68 postos estão 
na programação do Município
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Parceria com o Estado mantém 
plantão e reforça Polícia 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, 
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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.

Municípios da região tem 
saldo de mais de três mil 
empregos criados 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 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. 
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Por outro lado, o resultado foi 
pior do que o do mesmo perí-
odo de 2021.

De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
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 

Aviso de contratação no comércio; setor tem papel importante para recuperação de postos fechados
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foi puxado pelo setor da in-
dústria, que teve um saldo de 
1.951 novos empregos. Em 
contrapartida, a agropecuária 
teve o pior desempenho dos 
cinco setores, obtendo um 
saldo de apenas 56 oportu-
nidades. 

Apesar de positivo, o resulta-
do de julho foi 10% inferior ao 
do mesmo período do ano pas-

sado. Na época, a RMVale teve 
28.884 admissões e 24.790 
desligamentos, conquistando 
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 vagas, 
seguida de Guaratinguetá, 
com um saldo favorável de 
271 admissões. O resultado 
foi alavancado pelo setor de 
serviços, que gerou 240 novos 
postos de trabalho.

As 29 demais cidades da 
região que tiveram mais admis-
sões do que desligamentos fo-
ram Jacareí (266), Campos do 
Jordão (260), Pindamonhanga-
ba (133), Cruzeiro (123), Apare-
cida (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), 
Paraibuna (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), Arapeí (3), Queluz 
(2) e São José do Barreiro (2). 

Por outro lado, os cinco 
municípios que tiveram saldo 
negativo no levantamento do 
Caged foram Ubatuba (-1), San-
ta Branca (-7), Caraguatatuba 
(-30), Canas (-34) e Caçapava 
(-69). Bananal e Natividade da 
Serra, tiveram o mesmo núme-
ro de contratações e demissões, 
tendo zero de saldo.
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Léo Fênix é eleito 
para comandar 
o Legislativo 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 Pe-
reira da Silva, o Léo Fênix 
(PSB), será o presidente da 
Câmara de Cachoeira Pau-
lista, em 2023. A eleição 
foi realizada na sessão da 
segunda-feira (12), garan-
tindo ao vereador a chance 
de implantar mudanças 
como a duração de mandato 
na mesa diretora.

Também foram eleitos 
os novos presidentes das 
comissões da Casa: 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 Rodolfo 
Borges (REDE) estará à fren-
te da Comissão de Obras e 
Urbanismo.

Léo Fênix revelou que 
como presidente terá qua-
tro metas principais: uma 
reforma administrativa, a 
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valorização do funcionalis-
mo público da Câmara; a 
realização de um concurso 
público para completar o 
quadro de funcionários, e 
a capacitação dos colegas 
vereadores. “Eu pretendo 
valorizar os nossos funcio-
nários e uma das ações será 
aumentar o Vale Refeição, 
dos atuais R$ 506 para R$ 
1.012. E quero também 
realizar o concurso público 
para dar chance para aque-
les que precisam trabalhar”.

Léo Fênix disse que a in-
tenção é oferecer capacita-
ção 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 
vigor em 2025 será o au-
mento do subsídio do vere-
ador 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 
Câmara. Esse projeto já está 
sendo estudado por mim e 
por outros vereadores”.

Sobre a relação com o Exe-
cutivo, o próximo presiden-
te acredita que não haverá 
dificuldades no diálogo. 
“Eu tento sempre manter 
um bom relacionamento 
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
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Prefeitura de Piquete entrega seis 
carros 0 km para saúde municipal

A Prefeitura de Piquete 
entregou seis carros zero 
quilômetros para a rede 
municipal de Saúde, na 
quinta-feira (8). O prefeito 
Rômulo Kazimierz Lus-
zczynsk (PSDB) ressaltou 
que os veículos vão auxiliar 
no atendimento básico e na 
recuperação dos pacientes 
do SUS, que fazem trata-
mento fora do domicílio.

Dois veículos foram desti-
nados aos postos de saúde e 
quatro veículos para o setor 
de transporte de pacientes. 
Outros dois ficam à dispo-
sição da atenção primária, 
sendo utilizados para o 
desenvolvimento das ativi-
dades da Atenção Básica à 

Da Redação 
Piquete 

Saúde que compreendem a 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família).

O secretário de Saúde, 
Luiz Humberto Leite, desta-
cou que “há uma preocupa-
ção em reforçar a estrutura 
para que o paciente se sinta 
confortável e seguro duran-
te o processo de tratamento 
fora do município. Dois veí-
culos foram encaminhados 
para os postinhos de saúde 
porque este processo englo-
ba não somente os pacientes 
que realizam tratamentos e 
exames em outras cidades, 
mas também o deslocamen-
to do corpo de funcionários 

Veículos devem atender pacientes para atenção básica
da secretaria de saúde que 
prestam serviços através de 
visitas residenciais”.   

Os outros quatros veícu-
los foram para o setor de 
transporte para tratamento 
de pacientes fora do do-
micilio. “Nós reforçamos o 
deslocamento de pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
que apresentem quadro de 
mobilidade nula ou reduzi-
da, necessitando do trans-
porte para procedimentos 
voltados à saúde continua 
a ser realizado pelo Setor 
de Transporte da Secretaria 
Municipal de Saúde”, expli-
cou o secretário.
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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

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 
(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 
(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  res tau rado, 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Sedan, 
16V, 4 portas, dire-
ção, vidro, trava, vi-
dro verde. Cabeçote 
Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 
R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-

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 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 
ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 
energia trifásica. Va-
lor: R$ 1.350.000,00 
Telefone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bair ro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 

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 
para início imediato 
que more em Lorena. 
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 Serviço
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-

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 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização 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. 

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 psicanalista, 
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 so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, 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 par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
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 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 

embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-
mos com todo os 
modelos e marca de 
roçadeiras. Fazemos 
o seu orçamento sem 
compromisso. Maio-
res informações no 
telefone: (12) 99653-
6031

Guaratinguetá: Pe-
quenos reparos em 
residencial, troca de 
chuveiro, tomadas, 
troca de torneiras, 
c i f ã o ,  p e q u e n o s 
reparos, em eletro 
domésticos, troca 
de cabos, móveis 
reparos rápido, será 
feita uma análise por 
telefone. Telefone: 
(12) 99792-2982

Caraguatatuba: Pre-
cisando de mão de 
obra qualificada para 
instalação de blo-
quetes travados e in-
tertravado, loquetes 
sextavado entre em 
contato e faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 98210-6420

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário e também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 
me agregar. Tenho 
um renault kangoo 
ex p r e s s  m o d e l o 
2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transpor-
tar até 800kg. Telefo-
ne: (12) 99716-7648

Caraguatatuba: Mé-
todo único e simples 
para ter a Agenda 
Cheia e v iver do 
Design de Sobran-
ce lhas.  Você va i 
aprender meu méto-
do exclusivo do ab-
soluto zero, mesmo 
que seja iniciante e 
não tenha experiên-
cia. Telefone: (12) 
98252-4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nosso 
tratamento oferece: 
Cuidado da parte fí-
sica, mental e espiri-
tual! Contamos com 
diversas reuniões 
e atividades como: 
Espiritualidade, 12 
passos, partilha de 
sentimento, vídeo te-
rapia, cultos ecumê-
nicos, prevenção de 
recaídas, simulado 
de N.A, temáticas 
com especialistas, 
consultas individuais, 
terapia ocupacional, 
acompanhamento fa-
miliar. Valor: 900,00 
Telefone: (12) 98112-
9492

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

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 
a natureza. Conhe-
ça nossos roteiros 
elaborados com de-
dicação e responsa-
bilidade, visando a 
segurança em todas 
as atividades. Telefo-
ne: (12) 99217-0879

São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iência, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da em-
barcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticidade. 
Barbo dispõe de oito 
bancos para acomo-
dar 16 pescadores, 
vinte mergulhadores 
ou até 25 familiares 
e amigos em pas-
seios ou vivências 
pelas praias. Equi-
pado com sistema 
de navegação, GPS, 
salva vidas, rádio 
comunicador e mo-
torização Scania e 
a segurança na na-
vegação. Valor: R$ 
1.200,00 Telefone: 
(11) 99696-8673

Pindamonhangaba: 
Conserto geladeiras. 
Trabalhamos com di-
versas marcas como: 

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS
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                                                       Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01          CEP: 12.600-201 
                                                     Tel/Fax: (12) 3153-1212 — 3153-2932     Lorena-SP    

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

   A Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de Lorena, Ana Cristina 
Alves de Freitas Leal, no uso de suas atribuições Estatutárias e Regimentais, em conformidade 
com os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo 
único, 55 inciso II, 56, 116, 121, 122, 123, 125, 126 inciso II, 127, 129 inciso I, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 e 175 incisos I e XVI, 
todos do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) Associados(as) em dia com suas obrigações 
estatutárias e regimentais para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição, para a renovação de 
1/3 dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo para o triênio 2022/2025, a ser realizada 
na sede do Clube Comercial de Lorena sito na Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01, Centro, 
Lorena/SP, no dia 06 de novembro de 2022, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 
horas em segunda e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Eleição para renovação de 1/3 (um terço) dos Membros e Suplentes do Conselho Deliberativo 
para o triênio 2022/2025; 

 
 
 
Observações: 
 

1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 08 de setembro de 2022, na secretaria do 
Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
 

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 07 de outubro de 2022, de acordo com o artigo 
135 do Regimento Interno; 
 

3) Nesta data é de 1.631 (um mil, seiscentos e trinta e um) o número de Associados com direito a 
voto. 
 
Lorena-SP, 06 de setembro de 2022. 
 
 
 

                                             
 

 
         ANA CRISTINA ALVES DE FREITAS LEAL 

                                                Presidente do Conselho Deliberativo  
                                                          Clube Comercial de Lorena 

 

(12) 99148-2196

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PE Nº 35/2022, PROCESSO Nº 400/2022

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação da 
SUSPENSÃO do processo acima referido, onde lê-se: “PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 30/2022 - PROC. Nº 361/2022”, leia-se “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 
- PROC. Nº 400/2022”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 25/2022 PROC. Nº 458/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é o Contratação de 
empresa especializada em disposição final ambientalmente adequada de resíduos 
sólidos urbanos e comerciais, provenientes da coleta pública municipal, a realizar-
se às 09h30min do dia 28 de Setembro de 2022, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 35/2022 PROCESSO 400/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital e a Reabertura
da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de equipamentos de odontologia.
A alteração no Edital ocorreu no descritivo dos itens das tabelas da cláusula 2.1
do Anexo I – Termo de Referência e no Anexo II – Modelo de Planilha de
Proposta.
Do dia 15 de setembro de 2022 ao dia 07 de novembro de 2022 até às 08:00h
(Horário de Brasília), a Prefeitura de Lorena estará recebendo as Propostas de
Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no
dia 07 de novembro de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou
no site: www.lorena.sp.gov.br.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2022 – REABERTURA  
PROCESSO DE COMPRA Nº 318/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE TENDAS, SOM, MONTAGEM DE PALCO, BANHEIRO 
QUÍMICO, GRADIL PRATICÁVEL, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Reabertura: 15/09/2022 – Sessão Pública: 27/09/2022 – 09:30h. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  

 

Cruzeiro, 14 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura abre processo seletivo com mais de 
duzentas vagas na Educação de Caraguatatuba
Iniciativa busca suprir a demanda na rede municipal; salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 3,3 mil 

Buscando suprir a de-
manda na rede municipal 
de ensino, a Prefeitura de 
Caraguatatuba abriu, na 
última semana, um proces-
so seletivo com 243 vagas 
para cargos de nível médio 
e superior.

De acordo com o muni-
cípio, as oportunidades 
são para agente de apoio 
escolar, assistente social, 
fonoaudiólogo e terapeuta 
ocupacional. Eles atuarão 
na administração pública 
durante seis meses, poden-
do ter o contrato prorro-
gado pelo mesmo período 
na secretaria de Educação. 
Entre as vagas anunciadas, 
há 13 reservadas para PcD 
(pessoas com deficiência).  

A inscrição para o proces-
so seletivo poderá ser feita 
a partir de segunda-feira 
(12) pelo site da empresa 
responsável pelo certame 
(nossorumo.org.br), até o 
início de outubro.

Bruna Silva 
Caraguatatuba  

É necessário também que 
o candidato leia todas as 
etapas do edital de aber-
tura de inscrições e esteja 
ciente das determinações 

Setor de RH da Prefeitura de Caraguatatuba; cidade abre inscrições para processo seletivo com contratação de mais de duzentas pessoas

Cruzeiro cria 
abrigo para 
veículos 
apreendidos 

A Prefeitura de Cruzeiro 
instalou na segunda-feira 
(5) um pátio para o depósito 
de veículos apreendidos na 
cidade e em outros pontos 
da região. Com o espaço dis-
ponível, o Executivo pretende 
intensificar as ações de fisca-
lização e de recolhimento de 
automóveis abandonados. 

De acordo com a secretaria 
de Segurança Pública e Trân-
sito, o Pátio Municipal foi ins-
talado em uma parte do anti-
go prédio da CCC (Companhia 
Comércio e Construções), que 
fica na rua Engenheiro Antô-
nio Penido, na região central. 
O novo espaço público possui 
capacidade para armazenar 
até 620 automóveis, sendo 
quatrocentos carros, duzen-
tas motocicletas e vinte utili-
tários (caminhões e ônibus).

Para que a implantação 
fosse viabilizada, a Prefeitura 
realizou em junho um proces-
so licitatório para a contrata-
ção de uma empresa que se 
comprometesse a adminis-
trar o local e a providenciar 
as adequações necessárias. 
Vencedora do certame, a 
Armatrans Logística Ltda, 
sediada em São Lourenço 
da Serra-SP, mensalmente 
repassará ao Município 11% 
do valor arrecadado com as 
diárias pagas pelos proprie-
tários dos veículos. 

Além dos recolhidos pela 
Guarda Municipal e pelo 
departamento de Trânsito 
de Cruzeiro, o pátio abrigará 
os automóveis em situação 
irregular apreendidos pelas 
polícias Militar, Rodoviária 
Estadual e Rodoviária Fede-
ral. As forças de Segurança 
poderão utilizar o espaço 
devido a recente celebração 
de um convênio entre a Pre-
feitura, o DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) 
e o Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito).

O secretário de Segurança 
Pública e Trânsito de Cru-
zeiro, José Antônio de Paiva, 
ressaltou a importância da 
implantação do Pátio Mu-
nicipal. “Além do aumento 
do recolhimento de carros 
abandonados, o seu funcio-
namento propiciará que as 
forças de segurança ampliem 
as operações conjuntas de 
fiscalização de trânsito em 
Cruzeiro, já que agora con-
tamos com um local bem 
estruturado para receber 
os veículos”, contou Paiva. 
“O espaço poderá receber 
automóveis apreendidos em 
outras cidades, e caso tenha 
necessidade, a administrado-
ra possui um pátio de apoio 
na cidade paulista de Casa 
Branca, que tem capacidade 
para abrigar até seis mil 
veículos”.

Da Redação 
Cruzeiro 

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 
cconsultas, 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.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

Cruzeiro compra nove veículos para saúde 

A secretaria de Saúde de 
Cruzeiro já conta com uma 
nova frota para atendimento 
de pacientes na cidade. São 
nove veículos zero km que 
já estão a sendo usados nos 
atendimentos necessários. 

A administração adquiriu 
seis novos carros com cinco 
lugares, sendo um deles ex-
clusivo para o transporte de 
pacientes que fazem hemodi-
álise dentro do município, e 
outro, também exclusivo para 
atender o programa Melhor 
em Casa. Os demais servirão a 

Andréa Moroni 
Cachoeira Paulista 

Atenção Básica de Saúde e às 
necessidades de pacientes que 
precisarem se deslocar para 
fora do domicílio. Ainda para 
essa modalidade de transpor-
te, uma nova van, moderna e 
equipada, foi adquirida para 
levar pacientes para outras 
cidades.  

Como parte da frota, já estão 
à disposição duas ambulâncias 
para transferência de urgên-
cia e emergência de nossos 
pacientes.  

A Prefeitura anunciou ainda 
que, nos próximos dias, mais 
dois veículos estarão à dis-
posição, somando 11 novos 
carros para transporte da área 
de Saúde.

Carros adquiridos com recursos próprios já prestam serviço para transporte de pacientes e atenção básica

Veículos adquiridos pela Prefeitura de Cruzeiro e anunciados no início desta semana; rede municipal é reforçada para transporte de pacientes

Foto: Divulgação PMC

contidas nele. A taxa de 
inscrição é de R$ 59 para 
ensino médio e R$ 79 para 
ensino superior, entretanto, 
é possível solicitar o pedido 

de isenção da taxa, entre os 
dias 12 e 13 setembro pelo 
site do Instituto Novo Rumo, 
anexando os documentos 
que comprovem as determi-

nações durante a inscrição.
Conforme o cronograma 

apresentado pelo Município, 
a prova será realizada no 
dia 6 de novembro.


